ACTA 31/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2014

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

Dolors Costa Martínez

Inici: 19:30
Fi: 21:00
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 accidental la Sra. Montserrat Borrull i Fragoso.
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 de formalització del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Campdevànol i el Consorci de Benestar Social del Ripollès per a la gestió
dels ajuts destinats a persones en situació o risc d’exclusió social.
3. Acord de formalització del conveni entre l’Ajuntament de Campdevànol, el
Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès Desenvolupament pel
manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia.
4. Acord de compromís finançament part no subvencionada pel SOC de la
contractació d’un peó forestal.
5. Aprovació certificació d’obra núm. 3 actuació Augment de pressió al barri
del Roser.
6. Proposta d’adjudicació del contracte de les obres del projecte d’instal·lació
d’una caldera de biomassa de 60 kW a les instal·lacions dels vestidors del
camp de futbol municipal de Campdevànol.
7. Informació de Presidència.
8. 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 ACTES DE SESSIONS ANTERIORS
Per unanimitat s’aprova l’acta núm. 30, de la sessió ordinària de 13 d’octubre de 2014.

2. ACORD DE FORMALITZACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL I EL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL RIPOLLÈS PER A LA GESTIÓ DELS AJUTS DESTINATS A
PERSONES EN SITUACIÓ O RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
Una de les competències municipals previstes a l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local és l’evolució i informació de situacions
de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió
social, per la qual cosa l’Ajuntament de Campdevànol impulsa projectes i pactes amb
altres administracions i entitats vinculades a aquestes finalitats.
L’Ajuntament de Campdevànol ha previst la quantia de 3.000,00 euros, a la partida
230.480 del pressupost municipal, destinats als ajuts per a persones en situació o risc
d’exclusió social.
L’objectiu del conveni de col·laboració és la regulació dels termes i condicions en que
el Consorci de Benestar Social del Ripollès, com a entitat pública que presta serveis
socials per al benestar i millora de la qualitat de vida dels ciutadans a la comarca del
Ripollès, gestionarà la distribució i l’entrega d’aquests fons municipals als beneficiaris.
Per tot això, la Junta de govern local, acorda:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol i el
Consorci de Benestar Social del Ripollès, per a gestionar els ajuts destinats a
persones físiques del municipi de Campdevànol que es trobin en situació o risc
d’exclusió social.
Segon. Facultar al senyor alcalde, Joan Manso i Bosoms, per a la formalització del
conveni i quantes actuacions siguin necessàries al respecte.
Tercer. Donar compte i ratificar la formalització d’aquest conveni en el proper Ple
ordinari que es celebri.
3. ACORD DE FORMALITZACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CAMPDEVÀNOL, EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I EL
CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT PEL MANTENIMENT DE LA
XARXA DE SENDERS ITINERÀNNIA
El projecte Itinerànnia, xarxa de senders Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà, es basa en
la creació d’una xarxa de senders de 2.500 km que suposa ordenar i recuperar el
patrimoni natural, els recursos històrics i valoritzar l’antropologia local.
El document “Manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia Ripollès, categorització
dels senders per prioritats i municipis, gestió del manteniment i finançament”, aprovat
per la Comissió executiva del Consorci Ripollès Desenvolupament en sessió de data
16/04/2014, categoritza els senders que transcorren per la comarca del Ripollès en
tres nivells de prioritat.
La proposta de conveni presentada pel Consorci Ripollès Desenvolupament, regula les
condicions i termes del manteniment i senyalització de la xarxa de senders Itinerànnia
que transcorren pel municipi de Campdevànol, segons el nivell de prioritats fixats en el
document abans esmentat.
D’acord amb la proposta de conveni, l’Ajuntament de Campdevànol contribuirà amb
una aportació de 816,94 €, dels quals 710,59 € ja han estat pagats durant l’any 2013, i

encara no s’han destinat a aquesta finalitat, en concepte de les obres de manteniment
i senyalització dels camins prioritat 2. Així mateix es compromet a executar, a càrrec
seu, les obres de manteniment i senyalització dels camins prioritat 3, amb un cost de
558,25 €.
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:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Campdevànol, el
Consell Comarcal del Ripollès i el Consorci Ripollès desenvolupament, pel
manteniment de la xarxa de senders Itinerànnia que transcorren pel municipi de
Campdevànol.
Segon. Facultar al senyor alcalde, Joan Manso i Bosoms, per a la formalització del
conveni i quantes actuacions siguin necessàries al respecte.
Tercer. Donar compte i ratificar la formalització d’aquest conveni en el proper Ple
ordinari que es celebri.

4. ACORD DE COMPROMÍS FINANÇAMENT PART NO SUBVENCIONADA
PEL SOC DE LA CONTRACTACIÓ D’UN PEÓ FORESTAL
El Consell Comarcal del Ripollès vol portar a terme els projectes, “Auxiliars
administratius. Recepció i atenció al públic” i “Manteniment i neteja d’espais públics”,
en el marc de la convocatòria d’ajuts que estableix l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de
juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per al Programa
Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin
exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació, i s’obre la convocatòria per a l’any
2014 (publicada en el DOGC núm. 6668, de 21 de juliol de 2014).
L'objecte d’aquesta convocatòria és l'atorgament d'ajuts a les administracions locals
per a la realització del Programa de treball i formació que integra accions formatives i
experiència laboral, adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 30 anys o
més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi.
Aquest Ajuntament vol participar de manera efectiva en el finançament de la part no
subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per a la contractació d’un peó
forestal.
Per tot l’exposat, la Junta de govern local ACORDA:
Primer. L’Ajuntament de Campdevànol es compromet a finançar l’import de 183,61
corresponent a la diferència entre el cost de contractació d’un peó forestal i la
subvenció atorgada pel SOC.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.
5. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 3 ACTUACIÓ AUGMENT DE
PRESSIÓ AL BARRI DEL ROSER
Vista la certificació d’obra núm. 3, corresponent a les obres “Augment de pressió al
barri del Roser”, inclosa amb el número 1332 en el Programa general per l’anualitat

2012 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012, i que importa la quantitat
de deu mil sis-cents vint-i-tres-tres euros amb vint-i-tres cèntims (10.623,23.-€).
La Junta de govern local per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 3 de les obres “Augment de pressió al barri
del Roser”, i que importa la quantitat de deu mil sis-cents vint-i-tres euros amb vint-itres cèntims (10.623,23.-€), que serà abonada al contractista adjudicatari Assa
Hidràulica i Electricitat, SL.
Segon. Trametre el present acord, juntament amb dos exemplars de la certificació
d’obra aprovada, als Serveis Territorials a Girona del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb la base
11.1 d’execució del Pla.
Tercer. Comunicat el present acord a Intervenció i al contractista adjudicatari als
efectes oportuns.

6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL
PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA DE 60 KW
A LES INSTAL·LACIONS DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL DE CAMPDEVÀNOL - EXP. 6.5/1/2014
Per acord de la Junta de govern local de data 15/09/2014 es va aprovar l’expedient, el
Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, per a
l’adjudicació de les obres del projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa de 60
kW a les instal·lacions dels vestidors del camp de futbol municipal de Campdevànol,
per procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent, i així mateix es va
autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest.
Les proposicions presentades dintre de termini habilitat a l’efecte han estat les
següents:
 Núm. registre d’entrada 1137 de 10/10/2014. Empresa: Visió Solar, SL
 Núm. registre d’entrada 1143 de 10/10/2014. Empresa: Tondo Energia, SL
 Núm. registre d’entrada 1149 de 13/10/2014. Empresa: Construccions Desmo,
SA
 Núm. registre d’entrada 1156 de 14/10/2014. Empresa: Electromecànica Soler,
SL
L’arquitecte municipal ha emès informe de valoració de les propostes presentades
amb el resultat següent:





Visió Solar, SL: 76,78 punts
Tondo Energia, SL: 74,19 punts
Construccions Desmo, SA : 94,00 punts
Electromecànica Soler, SL: 83,52 punts

De l’informe de valoració esmentat es desprèn que la proposició més avantatjosa és
la presentada per Construccions Desmo, SA, i que s’ajusta a allò previst en el plec de
clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques que regeixen aquesta
contractació.
Vista la resolució de l’Alcaldia de 16 de desembre de 2013, de delegació de
competències a favor de la Junta de govern local, s’acorda:

Primer. Proposar l’adjudicació a la proposició més avantatjosa presentada per
l’empresa Construccions Desmo, SA.
Segon. Notificar y requerir al senyor Francesc Roca i Coma, legal representant de
l’empresa Construccions Desmo, SA, perquè, en el termini de deu dies a comptar des
de l’endemà en què rebi el requeriment, presenti la documentació següent:
 Documents que justifiquen el compliment dels requisits de solvència econòmica,
financera i tècnica.
 Documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva que sigui
procedent.
Tercer. Realitzats els tràmits anteriors i comprovat el compliment de les obligacions
per part del candidat, aquesta Junta procedirà a l’adjudicació del contracte.

7. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA
L’alcalde informa dels assumptes següents:
 Dóna compte dels decrets d’Alcaldia signats des de l’última Junta de govern local.
 El 6 de novembre de 2014 es realitzarà sessió extraordinària del Ple per a
l’aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per al 2014.
 Repassa i valora les obres i projectes municipals en procés d’execució.
 Dóna compte de les actuacions executades per Germans Basil, SC al canal del
Martinet, en el tram del carrer Diagonal.
 Dóna compte de les actuacions realitzades en relació a les filtracions existents a
les propietats núm. 6,8,10 i 12 del carrer Reguer.
 Informa de la proposta de modificació de les ordenances fiscals per al 2014.
 Informa sobre el procés de compra de la finca corresponent a la font del Querol.
 Informa sobre la proposta de destí de la subvenció de la Diputació de Girona per a
la millora de la plaça de la Dansa de Campdevànol.
 Informa sobre el dispositiu de l’Ajuntament de Campdevànol de cara al 9N.
 Informa sobre les actuacions portades a terme al cementiri municipal amb motiu de
la Festivitat de Tots Sants.
 Informa sobre la posada en marxa de l’antena de telecomunicacions del Cubilàs.
 Valoració de la Biennal de Campdevànol. Edició 2014.
 Informa sobre la reunió per a la valoració del contracte del servei de jardineria amb
la Fundació MAP.
 Informa sobre la proposta d’horari presentada per l’adjudicatària del bar del Pavelló
municipal pels dies de Nadal.
 Informa sobre l’aprovació de les ajudes per a estudis dels fills dels treballadors,
d’acord amb el que estableix el “Conveni de les condicions de treball del personal
laboral de l’Ajuntament de Campdevànol 2002-2003” i “L’acord de condicions de
treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Campdevànol 2002-2003”.
 Intervencions i temes proposats pels regidors.
 Altres assumptes d’interès.
 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.

8. 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-acctal.,

Vist i plau
El president,

Montserrat Borrull i Fragoso

Joan Manso i Bosoms

