ACTA 33/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE 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: 21:00
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 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. Proposta al·legacions anualitat 2015, Programa específic de cooperació
municipal de la Diputació de Girona del PUOSC 2013-2017
3. Aprovació del conveni de col·laboració de les obres de l’àrea d’esbarjo i
entrenament de la colònia Herand
4. Encàrrec direcció facultativa de les obres d’instal·lació d’una caldera de
biomassa als vestidors del camp de futbol municipal de Campdevànol
5. Aprovació certificació d’obra núm. 4 actuació Augment de pressió al
barri del Roser
6. Informació de Presidència
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 núm. 32, de la sessió ordinària de 10 de novembre de
2014.

2. Proposta al·legacions anualitat 2015, Programa específic de cooperació
municipal de la Diputació de Girona del PUOSC 2013-2017
1. Amb data 27-10-2014 la Diputació de Girona ha comunicat que l’actuació
"Arranjament i millora de la coberta i les façanes de l'ajuntament", amb un
pressupost de 119.918,21 €, ha estat inclosa en el Programa específic de
cooperació municipal de la Diputació de Girona, aprovat inicialment en la
planificació del període 2013-2017 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.
2. En el mateix escrit conforme es requereix que l’Ajuntament aporti el projecte tècnic
abans de la finalització del termini d'informació pública de l'anualitat 2015. Davant
la impossibilitat de redactar el projecte dins aquest termini s’incompliria la Base 3a.
de les Bases Complementàries del programa de cooperació municipal de la
Diputació de Girona del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període
2013-2017.
3. A més de la impossibilitat de redactar el projecte dins el termini, les disponibilitats
pressupostàries de l'Ajuntament de Campdevànol no permeten atendre l'execució
de l'obra durant l'exercici 2015.
La Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Primer. Formular una al·legació a l’anualitat 2015 del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya 2013-2016, consistent en el canvi d'anualitat pel 2016 de l'actuació
"Arranjament i millora de la coberta i les façanes de l'ajuntament", prevista inicialment
en l'anualitat del 2015 del Programa específic de cooperació municipal de la Diputació
de Girona.
Segon. Facultar al senyor alcalde, Joan Manso i Bosoms, per la formalització de la
sol·licitud i quantes actuacions siguin necessàries al respecte.
Tercer. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple que es celebri.
3. Aprovació del conveni de col·laboració de les obres de l’àrea d’esbarjo i
entrenament de la colònia Herand
1. És d’interès de l’Ajuntament de Campdevànol que les entitats esportives locals
puguin realitzar la seva activitat esportiva en les instal·lacions esportives
adequades.
2. L’Ajuntament de Campdevànol ha obtingut una subvenció de la Diputació de
Girona per import de 4.000,00 euros per a executar obres a l’àrea d’esbarjo i
entrenament de la colònia Herand, i l’import a justificar és de 4.900,50 euros.
3. Per establir els termes i condicions de la col·laboració entre aquest Ajuntament i el
Moto Club Campdevànol, es proposa la signatura d’un conveni, la proposta del
qual consta a l’expedient.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer. Formalitzar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i el Moto Club
Campdevànol, per a executar obres a l’àrea d’esbarjo i entrenament de la colònia
Herand.
Segon. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
tramitació d’aquesta proposta.
Tercer. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple que es celebri.

4. Encàrrec direcció facultativa de les obres d’instal·lació d’una caldera de
biomassa als vestidors del camp de futbol municipal de Campdevànol
Per acord de la Junta de Govern Local de 15-09-2014 es va aprovar el projecte bàsic i
executiu per a la instal·lació d’una caldera de biomassa de 60 kW a les instal·lacions
dels vestidors del camp de futbol municipal de Campdevànol, redactat pels Serveis
Tècnics del Consell Comarcal del Ripollès.
Amb data 10-11-2014 es va adjudicar el contracte d’aquestes obres a l’empresa
Construccions Desmo, SA, per import de 56.100,00 euros, més 11.781,00 euros
corresponents al 21% d’IVA, d’acord amb el plec de clàusules administratives
particulars i l’oferta presentada.
Per tal de supervisar el correcte desenvolupament de les obres d’acord amb les
especificacions del projecte cal encarregar la direcció d’obra i execució a un tècnic
competent.
La Junta de govern local, per unanimitat, ACORDA:
Sol·licitar assistència tècnica al Consell Comarcal del Ripollès per a la direcció
facultativa i la coordinació de seguretat i salut de les obres contemplades al projecte
bàsic i executiu per a la instal·lació d’una caldera de biomassa de 60 kW a les
instal·lacions dels vestidors del camp de futbol municipal de Campdevànol.
5. Aprovació certificació d’obra núm. 4 actuació Augment de pressió al barri del
Roser
Vista la certificació d’obra núm. 4, 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 trenta-sis mil quatre-cents seixanta-set euros amb noranta-dos cèntims (36.467,92.€).
La Junta de govern local per unanimitat acorda:
1. Aprovar la certificació d’obra núm. 4 de les obres “Augment de pressió al barri del
Roser”, i que importa la quantitat de trenta-sis mil quatre-cents seixanta-set euros
amb noranta-dos cèntims (36.467,92.-€), que serà abonada al contractista
adjudicatari Assa Hidràulica i Electricitat, SL.
2. 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.
3. Comunicat el present acord a Intervenció i al contractista adjudicatari als efectes
oportuns.
6. Informació de presidència
L’alcalde informa dels assumptes següents:
 Dóna compte dels decrets d’Alcaldia signats des de l’última Junta de govern local.
 Repassa i valora les obres i projectes municipals en procés d’execució.
 Informa que en la proposta de pressupost s’ha incorporat la recuperació de part de
la paga extraordinària de l’any 2012 del personal de l’Ajuntament d’acord ambl es
previsions del projecte de pressupost de l’Estat.

 Informa que es donaran de baixa diversos comptadors d’aigua que no estan
generant despesa i que l’Ajuntament té coneixement que no hi viu ningú.
 Informa de la reunió mantinguda amb la Fundació MAP en relació amb l’estat
d’execució del contracte del servei de jardineria.
 Repassa els punts de l’ordre del dia del proper Ple municipal.
 Informa del funcionament dels reguladors del Barri del Roser i de la propera reunió
que mantindrà amb els veïns i veïnes.
 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
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

