ACTA 8/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 17 DE MARÇ 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: 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. Acord d’adjudicació d’una llicència d’ús privatiu dels horts urbans situats a la
finca El Martinet
2. Autorització canvi de parcel.la hort urbà de la finca El Martinet
3. Autorització als tècnics del “Punt d’Infoenergia” per a ésser interolocutors amb les
empreses subministradores
4. Adjudicació del contracte d’espais publicitaris a PREMSA D’OSONA, S.A.,
5. Adjudicació de l’expedient de contractació de la subhasta de fusta 2013
6. Aprovació del conveni d’ús privatiu i reservat de la sala Nouvandalis de la piscina
municipal amb l’empresa CERC, SCP
7. Informe d’alcaldia
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. 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 la senyora Maryama Raji, segons petició NRE 303 de
07/03/2014.

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. 15, salvant el dret de propietat i sens
perjudici d’altres, a favor de la senyora Maryama Raji.
Segon. Informar a la interessada 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 la interessada als efectes oportuns

2. AUTORITZACIÓ CANVI DE PARCEL.LA HORT URBÀ DE LA FINCA EL MARTINET
La senyora M. Carme Domingo Tarré, adjudicatària de la llicència núm. 13 dels horts urbans de
titularitat de l’Ajuntament de Campdevànol, situats a la finca El Martinet, segons acord de la
Junta de govern local de data 15/01/2014, ha sol·licitat un canvi de parcel.la, al·legant
dificultats pel seu conreu.
En atenció que la parcel.la núm. 19, sol·licitada per la interessada, està lliure, la Junta de
govern local, per unanimitat, ACORDA:
Autoritzar el canvi de parcel.la sol·licitat per la senyora M. Carme Domingo Tarré, segons
petició NRE328 de 12/03/2014, de manera que passa a ser adjudicatària de la llicència núm. 19
dels horts urbans de titularitat de l’Ajuntament de Campdevànol, situats a la finca El Martinet.

3. AUTORITZACIÓ ALS TÈCNICS DEL “PUNT D’INFOENERGIA” PER A ÉSSER
INTEROLOCUTORS AMB LES EMPRESES SUBMINISTRADORES

L'Ajuntament de Campdevànol forma part del Consorci Ripollès Desenvolupament i està adherit
sota conveni al programa “Punt d'Infoenergia” de l’Associació per la Gestió del Programa
Leader Ripollès Ges Bisaura. L'esmentat programa realitza diferents accions encaminades a la
revisió de les tarifes, la racionalització de pòlisses, la implantació de les recomanacions
sorgides d'auditories energètiques, els anàlisi de consums, les subvencions en matèria d'estalvi
i eficiència de diferents administracions, i la implantació d'energies renovables.
La utilització d'aquest servei permet gaudir d'un assessorament tècnic per tal de poder obtenir
un estalvi del cost pel fet de tenir la informació centralitzada i gestionada pels tècnics del Punt
d'Infoenergia, incrementant l'eficàcia de gestió i una clara repercussió en la millora de
l'eficiència energètica de Campdevànol.
Actualment el tècnics que desenvolupen el servei esmentat són:
Nom: Carina Creixans Tenas
DNI: 77.922.231-W
Nom: Francesc Llach Casals
DNI: 47.846.585-F

Nom: Jesús Teixidor Graugés
DNI: 78.022.603-W
És necessari per tal de dur a terme l'assessorament objecte d'aquesta resolució, que la senyora
Creixans i els senyors Llach i Teixidor disposin de tota la informació i documentació relacionada
amb els subministrament d'energia, i alhora estiguin autoritzats per a interlocutar amb les
diferents empreses subministradores, així com també davant de qualsevol empresa
relacionada amb l'àmbit de la gestió energètica.
D'acord amb allò que estableix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, és procedent emetre la
següent autorització.
Per això, la Junta de Govern Local acorda:

PRIMER.- Autoritzar a obtenir tota la informació municipal necessària així com també a
interlocutar com a assessors de l'Ajuntament de Campdevànol amb les diferents empreses
subministradores d'energia i aquelles relacionades amb l'àmbit energètic, als tècnics del “Punt
d'Infoenergia” següents:
Nom: Carina Creixans Tenas
DNI: 77.922.231-W
Nom: Francesc Llach Casals
DNI: 47.846.585-F
Nom: Jesús Teixidor Graugés
DNI: 78.022.603-W
SEGON.- Notificar aquesta resolució al Consorci Ripollès Desenvolupament, a la senyora
Creixans, i al senyor Teixidor, i a l’Associació per la Gestió del Programa Leader, al senyor
Llach pel seu coneixement i a l'efecte corresponent.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució als serveis municipals pel seu coneixement i a l'efecte
corresponent.

4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’ESPAIS PUBLICITARIS A PREMSA D’OSONA,
S.A.,
Fets
L’Ajuntament està interessat en la contractació d’espais publicitaris a diari EL 9 NOU a la seva
edició d’Osona/Ripollès.
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 d’espais publicitaris en el diari EL 9NOU a la seva edició
d’Osona/Ripollès a l’empresa PREMSA D’OSONA, S.A.,per un import màxim de 3.072,00

euros més l’iva corresponent, fins al 28 de febrer de 2015, i d’acord amb les condicions
previstes en la proposta de contracte.
2. Facultar a l’Alcalde, Joan Manso i Bosoms, per la formalització del contracte i quantes
actuacions siguin necessàries al respecte.

5. ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA SUBHASTA DE
FUSTA 2013
En data 24 de juliol de 2013, la Junta de Govern Local va acordar iniciar l’expedient de
contractació de la subhasta de fusta per a l’any 2013 en base als plecs aprovats pel Ple el 29
de setembre de 2011 i amb les condicions particulars previstes en el mateix acord.
Les ofertes presentades en aquesta licitació són les següents:
•
•

Trefober, SL del Berguedà per import de 7.600,00 euros, IVA exclòs, per la quantitat de
400 m3, que equival a 19€/m3.
Explotaciones Forestales J. Cunill, SLU que és de 19,50 €/m3 per la fusta que es pugui
aprofitar per a serradora (a partir de 14 cm de diàmetre).

El tècnic forestal dels CEIN ha emès informe en el qual proposa l’adjudicació a Explotaciones
Forestales J. Cunill, SLU per import de 19,50 €/m3, IVA exclòs.
Per tot això, la Junta de Govern Local acorda:
1. Adjudicar a Explotaciones Forestales J. Cunill, SLU per import de 19,50 €/m3, IVA exclòs.
2. Notificar aquest acord a tots els licitadors.
3. Facultar a l’Alcalde, Joan Manso i Bosoms, per la formalització del contracte i quantes
actuacions siguin necessàries al respecte.

6. APROVACIÓ DEL CONVENI D’ÚS PRIVATIU I RESERVAT DE LA SALA
NOUVANDALIS DE LA PISCINA MUNICIPAL AMB L’EMPRESA CERC, SCP
En data 5 de març de 2014, CERC SPC va sol·licitar autorització per la utilització de la sala
Nouvandalis de la piscina municipal per a realitzar activitats esportives, que tenen caràcter
privatiu i reservat, el dijous de 7 a 8 de la tarda..
L’ordenança fiscal número 16 reguladora de la taxa per a la utilització d’instal.lacions
municipals estableix que la taxa corresponent per a l’ús de sales municipals per a activitats que
es cobri és de 6,27 euros/hora.
Per això, la Junta de Govern Local acorda:
Primer. Aprovar el conveni d’ús privatiu i reservat de la sala Nouvandalis de la piscina municipal
amb l’empresa CERC, SCP per a realitzar activitats esportives, que tenen caràcter privatiu i
reservat, el dijous de 7 a 8 de la tarda, amb l’abonament de la taxa de 6,27 euros/hora.
Segon. Facultar al senyor alcalde, Joan Manso i Bosoms, i al regidor Jaume Garcia i Anglada
per la formalització del conveni i quantes actuacions siguin necessàries al respecte.

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

•
•
•
•
•
•
•

Informa sobre la previsió d’assumptes a tractar en el proper Ple ordinari.
Informa que s’han iniciat els tràmits de redacció dels plecs de clàusules administratives
particulars i dels plecs de prescripcions tècniques de les obres d’abastament d’aigua en
alça i dels vestuaris del camp de futbol.
Informa sobres les activitats previstes per Sant Jordi i el Certamen Literari.
Informe de la possible col·laboració entre els ajuntaments de Campdevànol i Ripoll per a
les tasques de la brigada.
Informa sobre les adjudicacions de les obres de millora de les voreres del barri de l’Estació
i del col·lector del carrer de la Fulla.
Informa sobre l’acte d’inauguració del Moto Club Campdevànol.
Informa sobre la inadmissió del recurs contenciós administratiu número 492/2010,
interposat per la representació de l’empresa France Telecom España, SA (Orange) i el
recurs contenciós administratiu interposat per Telefónica Moviles, SA mitjançant el qual es
reclamen les liquidacions de 2007 i 2008.

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,

Vist i plau
El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso i Bosoms

