ACTA 3/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 22 DE GENER DE 2014
Assistents
Presidència:
Membres:

Convidats:

Joan Manso Bosoms
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada
Gerard Soler Serra
Dolors Costa Martínez

Inici: 19:00
Fi: 20:45
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.
2.
3.
4.

Aprovació de les actes de la sessió anterior
Al·legacions a l’aprovació inicial de la planificació del PUOSC 2013-2016
Acord relatiu al manteniment de la xarxa de senders Itinerannia
Acord de formalització del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Ripollès i l’Ajuntament de Campdevànol per la realització de les activitats de
Gaudeix l’Estiu al Ripollès
5. Adjudicació del contracte de serveis comunicatius a l’empresa LIVEFM
PRODUCCIONS, SL
6. Informe d’alcaldia
7. 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’aprova l’Acta de la sessió ordinària número 1, de 8 de gener de 2014, i la de la
sessió extraordinària número 2, de 15 de gener de 2014.
2. AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA PLANIFICACIÓ DEL PUOSC
2013-2016
1. La Junta de Govern Local de 20 de febrer de 2013 va acordar sol·licitar al Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya 2013-2016, les actuacions següents:
Ordre
prioritat

Actuació
Línia per a despeses de reparacions i manteniment

Línia per a inversions

Anualitat

Pressupost

2013-2016

118.582,73.€

1

2

3
4

5
6
7

8

9

Millora de l’enllumenat públic a diferents barris de
Campdevànol
......................................................................
Arranjament i millora de la coberta i les façanes de l’
Ajuntament
..........................................................................
Substitució dels lavabos públics de la font del Querol ..
Millora en la seguretat viària en un tram del camí de
l’Auró
de
Campdevànol
....................................................
Implantació d’un pont passera al camí Ral
.....................
Implantació de sistemes d’ocultació de contenidors de
rebuig i reciclatge del municipi de Campdevànol .........
Millora de la xarxa de col·lectors de sanejament del
municipi
de
Campdevànol
................................................
Substitució de les fusteries exteriors del pavelló
municipal
.............................................................................
Adequació de la sala Diagonal per a la seva
legalització
...........................................................................

2014

172.511,60.€

2015
2014

119.918,21.€
44.790,76.-€

2014

13.897,63.-€

2015

31.259,50.-€

2016

40.648,38.-€

2016

70.799,92.-€

2016

110.360,76.€

2016

194.052,08.€

2. La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en la sessió de 19 de desembre de
2013, va aprovar inicialment la planificació del PUOSC i va sotmetre’l a informació
púbica mitjançant edicte al DOGC núm. 6528 de 24.12.2013.
3. En aquesta aprovació inicial es proposta en relació amb el municipi de Campdevànol el
següent:
Ordre
prioritat

Actuació
Línia per a
manteniment

1

2

7

despeses

de

reparacions

i

Línia per a inversions
Millora de l’enllumenat públic a diferents barris
de
Campdevànol
......................................................................

Anualita
t
20132016

Pressupost
118.582,73.
-€

Subvenció
concedida
118.582,73.€

2016

172.511,60.
-€

129.383,70 €

Arranjament i millora de la coberta i les façanes
de
l’
Ajuntament
..........................................................................

2016

119.918,21.
-€

75.000,00 €

Millora de la xarxa de col·lectors de sanejament
del
municipi
de
Campdevànol
................................................

2017

70.799,92.€

53.099,94 €

Per tant, l’acord d’aprovació inicial modifica les anualitat sol·licitades, disminueix la
subvenció sol·licitada de l’actuació de l’Arranjament i millora de la coberta i les façanes
de l’Ajuntament i ha exclòs de la convocatòria les actuacions següents
• Substitució dels lavabos públics de la font del Querol
• Millora en la seguretat viària en un tram del camí de l’Auró de Campdevànol
• Implantació d’un pont passera al camí Ral
• Implantació de sistemes d’ocultació de contenidors de rebuig i reciclatge del
municipi de Campdevànol
• Substitució de les fusteries exteriors del pavelló municipal

•

Adequació de la sala Diagonal per a la seva legalització

4. En relació amb la modificació de les anualitats, concentrar totes les inversions en els
dos últims anys no es considera allò més adequat per al normal desenvolupament
d’aquestes i per aquest motiu es demana mantenir les anualitat sol·licitades.
5. En relació amb l’obra d’Arranjament i millora de la coberta i les façanes de
l’Ajuntament, es va sol·licitar una subvenció de 89.938,66 euros, equivalent al 75% de
l’import total pressupostat. En l’aprovació inicial s’ha vist reduïda la subvenció
sol·licitada concedint-se 75.000,00 euros. Es desconeix el motiu de la reducció, però la
casa consistorial és una edificació imprescindible per al bon funcionament dels serveis i
les competències municipals, atès que és on s’hi ubiquen la major part de serveis
municipals d’atenció al ciutadà. Entre els serveis que s’hi ubiquen hi ha l’oficina
d’atenció ciutadana, els serveis socials, els serveis d’administració, els serveis
urbanístics, el servei d’aigua, la policia local, etc.
6. En relació amb la Substitució dels lavabos públics de la font del Querol, consisteix en
una actuació en sòl no urbanitzable, en un espai natural amb una de les majors
afluències turístiques de la comarca i que cal preservar i conservar pel seu alt valor
paisatgístic i ambiental. Aquests lavabos que no sols donen servei a l’àrea de pícnic de
la font del Querol sinó també als visitants dels gorgs del Torrent de la Cabana.
Actualment hi ha uns lavabos públics en molt mal estat, provocant greus problemes de
salubritat i accessibilitat per persones amb alguna minusvalidesa. Les obres
persegueixen diversos objectius, entre els quals garantir l’accessibilitat, l’estalvi
d’energia, la salubritat, la seguretat estructural i d’utilització, l’ecoeficiència energètica i
la no contaminació.
7. En relació amb la Millora en la seguretat viària en un tram del camí de l’Auró de
Campdevànol, és una actuació en un camí existent, que consisteix en l’adequació i
pavimentació de les vies públiques i, per tant, es tracta d’un servei mínim de caràcter
obligatori per a tots els municipis d’acord amb l’article 67 del Decret legislatiu 2/2003. A
més a més, beneficia a diversos masos i explotacions ramaderes dispersos pel
municipi, a part de l’elevat nombre de persones que transiten per aquest vial amb la
intenció d’accedir als gorgs del Torrent de la Cabana. Aquestes obres persegueixen
una millora de la seguretat viària en un indret molt deteriorat, amb grans esquerdes i
fissures que han provocat un enfonsament de la escullera de pedra de contenció de
terres d’un tram d’aproximadament 20 metres.
8. En relació amb l’obra d’Implantació d’un pont passera al camí Ral, consisteix en la
recuperació d’una part del camí Ral d’aquest municipi, la qual cosa afavoreix la no
acumulació de tot el turisme en un únic espai com és el Torrent de la Cabana. Des de
fa anys que s’estan portant a terme tasques de recuperació del camí Ral de
Campdevànol que connecta Ripoll, Campdevànol i Gombrèn. La implantació d’aquesta
passera consisteix en portar a terme les obres necessàries per a executar l’últim tram
de connexió, a fi efecte de garantir l’enllaç entre Gombrèn i Campdevànol. El camí Ral
és una via pública, per la qual cosa, es tracta d’un servei mínim de caràcter obligatori
per a tots els municipis d’acord amb l’article 67 del Decret legislatiu 2/2003.
9. En relació amb la Implantació de sistemes d’ocultació de contenidors de rebuig i
reciclatge del municipi de Campdevànol, també es tracta d’un servei mínim de caràcter
obligatori per a tots els municipis d’acord amb l’article 67 del Decret legislatiu 2/2003,
en concret la recollida de residus. En els darrers anys s’està intentant millorar el servei
de recollida de residus existent dotant en cada punt de recollida de tota la diversitat de
contenidors (rebuig, orgànic, vidre, paper, plàstic, roba) per afavorir un millor tractament
de les deixalles domèstiques. En el municipi ja trobem alguns punts de recollida amb
tots els tipus de contenidors, però per generalitzar i millorar els hàbits del ciutadà en la
recollida selectiva cal ampliar aquesta forma de prestació del servei. Per això, amb
aquesta actuació es planteja ampliar aquests punts de recollida en unes condicions
adequades mitjançant la implantació de sistemes de tancament. Aquests sistemes, a
més, eviten que els contenidors puguin causar danys a terceres persones o béns en

cas d’inclemències meteorològiques com per exemple forts vents, els quals són bastant
habituals a la zona.
10. En relació amb l’obra de Substitució de les fusteries exteriors del pavelló municipal, tot i
que no es tracti d’un servei mínim de caràcter obligatori, sí que es tracta d’una obra en
una instal·lació esportiva existent que cal preservar i mantenir, ja que és servei amb
una gran implantació al municipi. En el pavelló municipal s’hi porten a terme activitats
esportives de tot tipus: bàsquet, gimnàs, tennis, pàdel, etc. i fins i tot activitats de tipus
cultural com són certàmens canins, concerts, celebracions de barris, etc. És l’única
instal·lació d’aquest tipus, tant pública com privada, en tot el municipi. La substitució de
les fusteries exteriors implicarà una important disminució de la partida pressupostària
relativa al manteniment i reparació del pavelló municipal prevista en el pressupost de
despeses de l’Ajuntament, alhora que corregirà les deficiències existents en
l’estanquitat, practicabilitat, protecció acústica, estalvi d’energia, visibilitat interior i
ruptures exteriors.
11. I, en relació amb Adequació de la sala Diagonal per a la seva legalització, tot i que no
es tracti d’un servei mínim de caràcter obligatori, sí que es tracta d’una obra en una
instal·lació cultural existent que cal preservar i mantenir, ja que és servei molt utilitzat al
municipi. A la Sala Diagonal s’hi porten a terme setmanalment balls de saló, tot tipus
d’espectacles teatrals, musicals, etc. inclosos molts dels actes de la Festa Major. Els
actes que es porten a terme en aquesta Sala estan organitzats tant per l’Ajuntament
com per a entitats del municipi atès que es tracta de l’únic espai del municipi amb una
capacitat suficient per a desenvolupar-los. És una edificació força antiga que ha anat
sofrint accions d’adequació i millora sovint sense una coordinació entre elles, la qual
cosa ha provocat que es facin necessàries diverses obres per a la seva legalització i
acompliment del Codi Tècnic d’Edificació, de la normativa d’accessibilitat i de la
normativa d’espectacles públics i activitats recreatives.

La Junta de Govern Local, acorda:
1. Formular les al·legacions que tot seguit es detallen contra l’aprovació inicial del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya 2013-2016.
2. Demanar el manteniment de les anualitat sol·licitades per evitar que s’acumulin totes
les inversions en els últims dos anys:
Actuació
Millora de l’enllumenat públic a diferents barris de Campdevànol
......................................................................
Arranjament i millora de la coberta i les façanes de l’ Ajuntament
..........................................................................
Millora de la xarxa de col·lectors de sanejament del municipi de
Campdevànol ................................................

Anualitat
sol.licitada
2014
2015
2016

3. Demanar l’increment de la subvenció per l’obra d’ Arranjament i millora de la coberta i
les façanes de l’ Ajuntament fins al 75% del seu pressupost pels motius exposats en els
antecedents.
4. Totes les actuacions sol·licitades per l’Ajuntament de Campdevànol es consideren
d’especial interès per al municipi tant per raons socials, turístiques, econòmiques com
de salubritat, les quals ja han estat exposades en els antecedents d’aquest acord i, per
això, s’acorda demanar que es tornin a valorar les actuacions presentades per
l’Ajuntament de Campdevànol d’acord amb els criteris establerts en la base sisena de
l’annex 2 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, i, sense que siguin reduïts els
imports subvencionats de les actuacions incloses en l’aprovació inicial, s’hi incloguin
també la resta d’actuacions sol·licitades el 27 de febrer de 2013.

5. Facultar al senyor alcalde, Joan Manso i Bosoms, per la formalització de la sol·licitud i
quantes actuacions siguin necessàries al respecte.
6. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple que es celebri.

3. ACORD RELATIU AL MANTENIMENT DE LA XARXA DE SENDERS ITINERANNIA
En el Consell d’Alcaldes de 3 de desembre de 2013 es va desglossar les quotes per portar a
terme el manteniment de la xarxa de senders Itinerannia a cada un dels municipis de la
comarca del Ripollès.
En aquest, es categoritzen els camins en tres nivells
Nivell 1 – color blau – PRIORITARI: en aquests el manteniment l’assumeix el Consell Comarcal
del Ripollès.
Nivell 2 – color verd – IMPORTANT: en aquests el manteniment l’assumeix cada ajuntament.
Nivell 3 – color groc – SECUNDARI: en aquests el manteniment l’assumeix cada ajuntament,
però té caràcter opcional.
Després de revisar tota la informació, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
1. Donar la conformitat a la categorització prioritzada i a assumir el cost del manteniment dels
camins inclosos en la prioritat 2, que segons el dossier és de 816,94 euros.
2. Facultar al senyor alcalde, Joan Manso i Bosoms, per la formalització de la sol·licitud i
quantes actuacions siguin necessàries al respecte.

4. ACORD DE FORMALITZACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
PER LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE GAUDEIX L’ESTIU AL RIPOLLÈS
El Servei de Joventut del Ripollès, del dia 7 al 25 de juliol de 2014, organitzarà la quarta edició
del projecte “Gaudeix de l’Estiu al Ripollès”, adreçat a joves de 12 i 17 anys..
D’acord amb la proposta de conveni de col·laboració tramesa pel Consell Comarcal del
Ripollès, l’Ajuntament de Campdevànol contribuirà amb una aportació de 300 euros pel
finançament de les tres sortides programades dins del projecte Gaudeix l’Estiu al Ripollès.
Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal per al 2014 per a fer front a
aquesta despesa.
Per tot això, la Junta de Govern Local, acorda:
1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i
l’Ajuntament de Campdevànol per la realització de les activitats de Gaudeix l’Estiu al
Ripollès.
2. Facultar al senyor alcalde, Joan Manso i Bosoms, per la formalització del conveni i
quantes actuacions siguin necessàries al respecte.
3. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple que es celebri.

5. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS COMUNICATIUS A L’EMPRESA
LIVEFM PRODUCCIONS, SL

Fets
L’Ajuntament està interessat en la contractació de serveis comunicatius radiofònics per a
realitzar durant l’any 2014 entrevistes, falques, retransmissions dels plens en directe...
Fonaments de dret
— Els articles 10, 111, 138 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.
— L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
— La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Per tot això, la Junta de Govern Local, acorda:
1. Aprovar la contractació dels serveis comunicatius descrits en la proposta de contracte a
l’empresa LIVEFM PRODUCCIONS, SL per un import global de 6.500,00 euros, IVA
INCLÒS, per als serveis comunicatius següents:
- Entrevistes:

Representants electes del consistori
Entitats

2.500,00 €

- Falques (indefinit)

1.000,00 €

- Ple en directe

1.000,00 €

- Fira de Nadal: Ràdio en directe (entrevistes)
+ Sonorització de la fira

700,00 €

- Biennal del Metall:
Set entrevistes
- Sant Jordi

1.000,00 €
300,00 €
_________________
TOTAL 6.500,00 €

2. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
3. Facultar al senyor regidor, Gerard Soler i Serra, per la formalització del contracte i quantes
actuacions siguin necessàries al respecte.

6. INFORME D’ALCALDIA
L’alcalde informa dels assumptes següents:
•

Informa sobre les converses mantingudes amb Comforsa en relació a l’estat de
conservació i les deficiències que presenta l’antic edifici d’oficines de l’empresa situat al
carrer Puigmal.

•
•

Informa en relació amb alguns incompliments en les transmissions de parades de mercat.
de l’estat de tramitació de l’expedient d’adjudicació dels horts urbans del Martinet.
Informa en relació amb l’estat de tramitació de l’expedient d’adjudicació dels horts urbans

7. 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

