ACTA 5/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 12 DE FEBRER DE 2014
Assistents
Presidència:
Membres:

Convidats:

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

Inici: 20:00
Fi: 20:30
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. Sol·licitud de subvenció a la campanya “Del pla a l’acció”
2. Sol·licitud de subvenció d’actuacions en matèria forestal
3. Varis
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del
dia:

1. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CAMPANYA “DEL PLA A L’ACCIÓ”
Fets
L’arquitecta tècnica municipal ha redactat la memòria “millora de la eficiència energètica del
sistema d'enllumenat públic amb la substitució de pampols eficients”.
Fonaments de dret
Les bases de la campanya “Del pla a l’acció”, aprovades pel Ple del 19 de novembre de 2013 i
publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 226 de data 26 de novembre de
2013, i la seva corresponent convocatòria regules les subvencions que concedeix la Diputació
de Girona als ajuntaments per a lluitar contra el canvi climàtic i per aturar la pèrdua de
biodiversitat.
Proposta
Per tant, es proposa:
1. Sol·licitar una subvenció de 10.000,00 € per l’actuació “millora de la eficiència energètica del
sistema d'enllumenat públic amb la substitució de pampols eficients”.

2. Comunicar aquest acord a 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.

2. SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ D’ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL
Fets
L’Ajuntament de Campdevànol és propietari de diverses finques que tenen la consideració de
terrenys forestals.
El tècnic forestal del Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès ha redactat les memòries
de diverses actuacions que s’han de dur a terme a les forests municipals.
Fonaments de dret
Al BOP Núm. 226 de 27 de novembre de 2013 es publiquen les bases específiques
reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a actuacions en matèria forestal.
Proposta
Per tant, es proposa:
1. Sol·licitar una subvenció de 5.438,47 € per l’actuació 1.c Creació d’espais oberts mitjançant
la recuperació d’antics conreus o pastures.
3. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, juntament amb la resta de documentació
exigida a la convocatòria.
4. 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.
5. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de la Llei
38/2003, General de Subvencions.

3. 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

