ACTA 28/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2014

Assistents
Presidència: Joan Manso Bosoms
Membres:
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada
Gerard Soler Serra
Convidats:

Dolors Costa Martínez
Marta Bardulet Farrés

Inici: 20:00
Fi: 21:30
Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament
de Campdevànol es reuneixen els
membres de la Junta de Govern a
l’objecte de celebrar la sessió, en
primera
convocatòria,
sota
la
Presidència de l’alcalde i l’assistència
dels regidors què es relacionen al
marge.

Actua com a secretària la Sra. Pilar Llorens i Argerich, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 7 de setembre de 2012.
El quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112 del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
La convocatòria s’ha fet en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes de sessions anteriors
2. Acord d’adjudicació d’un contracte menor treballs ajuts a la gestió
forestal sostenible 2014 - CUP 67, forest “Massaneres” i CUP 90 forest
“Baga de Grats”
3. Acord de sol·licitud de subvencions en el marc del projecte “Treball als
Barris” 2014
4. Acord de sol·licitud d’ajut per al programa Pm07 per a les Jornades
Esportives
5. Informació de presidència
6. Varis

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Per unanimitat s’aproven les actes núm. 25, de la sessió ordinària de 28 de juliol de
2014, núm. 26 de la sessió extraordinària de 14 d’agost de 2014 i núm. 27 de la sessió
extraordinària de 4 de setembre de 2014.

2. Acord d’adjudicació d’un contracte menor treballs ajuts a la gestió
forestal sostenible 2014 - CUP 67, forest “Massaneres” i CUP 90 forest
“Baga de Grats”
Fets
Per resolució del director general del Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de
Catalunya del dia 11 d’agost de 2014, es concedeix a l’Ajuntament de Campdevànol
un ajut per import de 12.894,20.- euros, a l’empara de l’Ordre AMM/251/2011, de 5
d’octubre, per la qual es convoquen els ajuts a la gestió forestal sostenible per a
finques de titularitat pública destinats a la redacció d’instruments d’ordenació forestal,
la millora d’infraestructures, les actuacions silvícoles, les infraestructures en la
prevenció d’incendis forestals i la transformació i comercialització dels productes
forestals.
Aquest Ajuntament ha de procedir a l’execució dels treballs d’aclarida, estassada i
tractament de restes vegetals a les forests de Campdevànol, CUP 67, “Massaneres” i
CUP 90 “Baga de Grats”, amb un pressupost de 12.894,20.- euros, més 2.707,78
euros corresponents al 21% d’IVA.
Consta a l’expedient informe d’Intervenció, en què s’acredita l’existència de crèdit
suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte i
es determina l’òrgan competent per a contractar.
Fonaments de dret
 Els articles 6, 111, 138.3 i la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
 La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Acord
En conseqüència, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
1. Adjudicar el contracte pels treballs d’aclarida, estassada i tractament de restes
vegetals a les forests de Campdevànol, CUP 67, “Massaneres” i CUP 90 “Baga de
Grats”, en el marc dels ajuts a la gestió forestal sostenible 2014, mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista Consorci per a la protecció i
la gestió dels espais d’interès natural del Ripollès (CEIN Ripollès), per un import
12.894,20.- euros, més 2.707,78 euros corresponents al 21% d’IVA.
2. Una vegada realitzats els treballs, s’incorporarà la factura i tramitació del pagament
si s’escau.
3. Notificar la resolució als adjudicataris als efectes oportuns.
3. Acord de sol·licitud de subvencions en el marc del projecte “Treball als
Barris” 2014
Fets
L’Ajuntament de Campdevànol té contractada la tècnica Sandra Bartés Armengou
mitjançant subvenció concedida en el marc del projecte “Treball als Barris” 2013
Fonaments de dret

Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores
de les subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors
necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris, i s'obre la
convocatòria per a l'any 2014.
Mitjançant decret d’alcaldia de 16 de desembre de 2013, l’Alcalde ha delegat a la
Junta de Govern Local aprovar la sol·licitud i acceptació de tot tipus de subvencions.
Acord
Per tant, s’acorda per unanimitat:
1. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya de Catalunya una subvenció per import
de 27.045,55€ per al finançament del “Pla d’execució anual de les accions
ocupacionals i de desenvolupament local en el marc del projecte treball als barris.
Nucli original de Campdevànol 2014-2015”.
2. Aprovar el Pla de treball així com el pressupost de l’actuació a realitzar i prendre el
compromís a dur a terme les actuacions objecte de la subvenció en cas de resultar-ne
beneficiari.
3. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar expressament
l’òrgan gestor per comprovar-ho.
4. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de la
Llei 38/2003, General de Subvencions.
5. Que les dades contingudes a la sol·licitud corresponen a la realitat.
6. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la resta
de documentació exigida a la convocatòria.

4. Acord de sol·licitud d’ajut per al programa Pm07 per a les Jornades
Esportives
Fets
L’Ajuntament de Campdevànol està adherit al Dipsalut (Organisme de Salut Pública de
la Diputació de Girona), fet que permet l’accés als diferents programes específics que
donen cobertura a les competències municipals en salut pública i a les polítiques de
promoció de la salut adreçades a col·lectius de risc.
Fonaments de dret
Fins el dia 23 de setembre de 2014 està oberta la convocatòria per sol·licitar el
programa Pm07. de suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la
salut.
Mitjançant decret d’alcaldia de 16 de desembre de 2013, l’Alcalde ha delegat a la
Junta de Govern Local aprovar la sol·licitud i acceptació de tot tipus de subvencions.
Acord
Per tant, s’acorda per unanimitat:
1. Sol·licitar el programa Pm07. de suport econòmic per a la realització d’activitats de
promoció de la salut per a l’organització de les jornades de promoció de l’esport.

2. Comunicar aquest acord a Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de
Girona, juntament amb la resta de documentació exigida a la convocatòria.
3. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar expressament
l’òrgan gestor per comprovar-ho.
4. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de la
Llei 38/2003, General de Subvencions.
5. Informació de presidència
L’alcalde informa dels assumptes següents:
−
−
−
−
−

Dóna compte dels decrets d’alcaldia signats des de l’última Junta de Govern
Local.
Dóna compte de l’estat d’execució i contractació de les inversions per a
enguany.
Informa dels punts de l’ordre del dia del proper ple ordinari i de la convocatòria
de la Comissió Especial de Comptes.
Informa dels actes de la Festa Major.
Agenda d’Alcaldia i gestió institucional.

6. Varis
Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal que no requereixen
acord o informe de la Junta de Govern Local.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i
data dalt consignats.

La secretària,

Vist i plau
El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso i Bosoms

