ACTA 7/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 5 DE MARÇ DE 2014
Assistents
Presidència:
Membres:

Convidats:

Joan Manso Bosoms
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada
Gerard Soler Serra
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 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.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprovació de les actes de la sessió anterior
Aprovació padrons fiscals 2a cobrança 2014
Sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per al circuït de motos
Sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per al Passeig de la
Farga
Sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria de Noves Tecnologies 2014
Sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria del Pla de Monuments 2014
Acord d’adjudicació d’una llicència d’ús privatiu dels horts urbans situats a la
finca El Martinet
Informe d’alcaldia
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 3, de 22 de gener de 2014.

2. Aprovació padrons fiscals 2a cobrança 2014
Fets
Un cop confeccionats els padrons provisionals fiscals de l’exercici 2014, amb la incorporació de
les modificacions pertinents de les ordenances fiscals vigents, dels tributs següents:
- Taxa pels serveis de CEMENTIRI
- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals (ESCOMBRARIES
DOMÈSTIQUES en habitatges i solars)
- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals (ESCOMBRARIES

COMERCIALS)
Fonaments de dret
La Llei General Tributària, el Reglament General de Recaptació, la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l’ordenança fiscal núm.1 general de gestió, inspecció i recaptació de
l’ajuntament de Campdevànol, l’ordenança fiscal núm.9 reguladora de la taxa pels serveis de
cementiri i l’ordenança fiscal núm.20 reguladora de les taxes per la prestació del servei de
gestió de residus municipals.

Per tant, la Junta de Govern Local acorda:
1. L’aprovació dels padrons esmentats.
2. Sotmetre’ls a exposició pública als taulers d’anuncis municipals i a la plana web de
l’Ajuntament pel termini de vint dies hàbils.
3. Les dates de cobrament en període voluntari seran des del dia 15 d’abril al 30 de juny de
2014 a les oficines de Recaptació del Consorci de Recaptació Ripollès - Cerdanya en horari
d'oficina.

3. Sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per al circuït de motos
Fets
El Moto Club de Campdevànol ha presentat el “Projecte d’àrea d’esbarjo i entrenament al terme
municipal de Campdevànol” en el qual es preveu la construcció d’un circuït de motos.
Fonaments de dret
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.

Per tant, la Junta de Govern Local acorda:
1. Sol·licitar una subvenció de 4.900,50 € per a la Construcció d’un circuït de motos.
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.

4. Sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública per al Passeig de la
Farga
Fets
L’arquitecta tècnica municipal ha redactat la “Memòria valorada de Restauració i millora
paisatgística del Passeig de la Farga de Campdevànol”.

Fonaments de dret
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.

Per tant, la Junta de Govern Local acorda:
1. Sol·licitar una subvenció de 72.405,78 € per a la ”Restauració i millora paisatgística del
Passeig de la Farga de Campdevànol”.
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.

5. Sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria de Noves Tecnologies
2014
Fets
L’Ajuntament de Campdevànol ha de dur a termes actuacions de millora del material informàtic
de les dependències municipals, millora de les xarxes informàtiques de la corporació i millora
del programari.
Fonaments de dret
El dia 28 de febrer es va publicar al BOP núm 41 l’edicte d’aprovació de la convocatòria de
subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les comarques gironines per
finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies, per a l’any 2014.
El dia 7 de març es va publicar al BOP núm 46 l’edicte de publicació dels Annexos I i II de la
convocatòria de subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les comarques
gironines per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies, per a l’any 2014.
En l’esmentat Annex I s’estableix una subvenció de 2.065,11 € per l’Ajuntament de
Campdevànol.
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.

Per tant, la Junta de Govern Local acorda:
1. Sol·licitar una subvenció de 2.065,11 € a la Diputació de Girona en el marc de la
convocatòria a dalt citada.
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.

6. Sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria del Pla de Monuments
2014
Fets
L’arquitecta tècnica municipal ha redactat la “Memòria valorada de consolidació de la
infraestructura hidràulica i adequació per a l'accés peatonal al conjunt històric artístic mil·lenari
que conformen la resclosa, els vagants i les conduccions de la Sèquia Molinar en el seu tram
inicial al municipi de Campdevànol (Ripollès)”.
Fonaments de dret
Al BOP núm. 11 de 17 de gener de 2014 es van publicar les bases reguladores de subvencions
per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial
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.

Per tant, la Junta de Govern Local acorda:
1. Sol·licitar una subvenció de 50.000,00 € per l’actuació “Consolidació de la infraestructura
hidràulica i adequació per a l'accés peatonal al conjunt històric artístic mil·lenari que conformen
la resclosa, els vagants i les conduccions de la Sèquia Molinar en el seu tram inicial al municipi
de Campdevànol (Ripollès)”.
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.

7. Acord d’adjudicació d’una llicència d’ús privatiu dels horts urbans situats a la
finca El Martinet
Fets
1. Per resolució de l’Alcaldia de 25/11/2013 es va aprovar la convocatòria de concurs per a la
concessió de 24 llicències d’us privatiu dels horts urbans titularitat de l’Ajuntament de
Campdevànol, situats a la finca El Martinet, pel seu conreu ecològic agrícola amb
destinació a l’autoconsum.
2. Fins a la data d’avui s’han adjudicat 14 llicències de les 24 disponibles.
3. Ha formalitzat sol·licitud de llicència el senyor Idrissa Campaore, segons petició NRE 280
de 03/03/2014.
Fonaments de dret
 Reglament de règim d’ús i adjudicació dels horts urbans del municipi de Campdevànol
 Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les administracions públiques

 Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals.
Acord
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. Adjudicar la llicència d’ús de l’hort urbà núm. 14, salvant el dret de propietat i sens
perjudici d’altres, a favor del senyor Idrissa Campaore.
Segon. Informar a l’interessat que la llicència atorgada té caràcter personalíssim i no es pot
cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es derivin de l’autorització
d’ús, ni trametre-la a tercers, així com hauran de donar compliment a la resta de requeriments
previstos.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat als efectes oportuns

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

Informa sobre les actuacions a realitzar al barri de l’Estació i la seva planificació.
Informa sobre el curs de cuina que s’ha realitzat a l’espai Nouvandalis.
Informa sobre la petició formulada per CERC per a realitzar activitats esportives a la sala
Nouvandalis.

9. 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

