ACTA 1/2012
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 19 DE GENER DE 2011
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidats:
Regidors
Col·laborador
Excusa:
Col·laboradora

Joan Manso Bosoms
Montserrat Portabella Darnés
Helga Pujols Pons
Joaquim Serrador Rabaseda
Gerard Soler Serra
Marta Bardulet Farrés
Jaume Garcia Anglada

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 19:00 hores, 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 i col·laboradors què es relacionen
al marge.

Dolors Costa Martínez

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de l’Ajuntament per la
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya per Resolució de 1302-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009, de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 274-2009).
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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1. Subvencions a entitats culturals de Campdevànol 2011
3.2. Subvencions a entitats esportives de Campdevànol 2011
3.3. Aprovació de l’expedient de contractació del servei de jardineria municipal
3.4. Informació de l’Alcaldia
3.5. 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 l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’Acta número 19, de la sessió de 29 de desembre de 2011.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
No n’hi ha
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1. Subvencions a entitats culturals de Campdevànol per les activitats realitzades
al llarg de l’exercici 2011
Atès que existeix consignació al pressupost municipal de 2011 per a l’atorgament de
subvencions a entitats culturals i esportives del municipi però que una part es va fer servir
per atendre al pagament urgent de serveis comarcals abans de la fi d’any de 2011;
Vista la documentació justificativa presentada per establir la quantitat que els hi correspon
segons els criteris de valoració establerts en el Reglament regulador de les bases de
concessió de subvencions;
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Vist l'informe d'Intervenció sobre l'existència de crèdit disponible, així com la comprovació
que el beneficiari no és deutor de la hisenda municipal;
La Junta de Govern ACORDA:
1. Aprovar l’atorgament de subvencions a entitats cultural de Campdevànol corresponent a
l’exercici 2011 s’especifiquen:
Entitat
Secció Sardanista
Processó
Grallers
Cercle Campdevanolenc

Total
ajut
400,75
1259,5
744,25
1889,25

Concepte
Promoció de la cultura popular i tradicional
Reis, Campdodavandali, Tòmbola FM, Fira Nadal
Promoció de la cultura popular i tradicional
Finançament de locals per entitats

Ass. de Dones El Roser

1259,5

Activitats culturals

AV Barris St. Cristòfol-Roser

572,05

Festa del barri

AV Barri Estació

1030,5

Activitats culturals i Festa del barri

Amics de Sant Pere d’Auïra

412,2

Activitats culturals

Associació de Pintors Coll B.

386,25

Promoció de dibuix per nens petits

Kolectiu Kampdevànol

386,25

Activitats culturals de joventut

Cau Del Vàndals

1259,5

Activitats culturals d’infants i joves

TOTAL

9600

2. Notificar-ho a les entitats beneficiàries per a la seva deguda constància amb advertiment
d’allò que preveu el Reglament de Subvencions municipal:
Article 16. Els beneficiaris estaran obligats a:
a) Acceptar la subvenció em el termini establert en cada cas i aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la convocatòria
b) Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins el termini establert
c) Justificar documentalment el bon fi de la subvenció
d) Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals s’atorga
la subvenció
e) Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes que es
subvencionin. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de l’acte haurà de
constar la llegenda "amb suport de l'Ajuntament de Campdevànol", amb l'anagrama segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de Campdevànol i que serà
facilitat pel respectiu servei o patronat
f) Comunicar a l'Ajuntament l’obtenció de subvencions o ajuts per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens públic nacional o internacional
g) Signar la Declaració responsable sobre compliment de requisits generals per a ser beneficiari de la subvenció, segons model facilitat per l’Ajuntament
h) Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars, d’aquestes bases
generals o d’altres disposicions generals vigents
3. Publicaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Campdevànol les subvencions
concedides.
4. Comprometre la dotació pressupostària suficient al 2012 per atendre la totalitat de les
subvencions atorgades.
3.2. Subvencions a entitats esportives de Campdevànol per les activitats
realitzades al llarg de l’exercici 2011
Atès que existeix consignació al pressupost municipal de 2011 per a l’atorgament de
subvencions a entitats culturals i esportives del municipi però que una part es va fer servir
per atendre al pagament urgent de serveis comarcals abans de la fi d’any de 2011;
Vista la documentació justificativa presentada per establir la quantitat que els hi correspon
segons els criteris de valoració establerts en el Reglament regulador de les bases de
concessió de subvencions;
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Vist l'informe d'Intervenció sobre l'existència de crèdit disponible, així com la comprovació
que el beneficiari no és deutor de la hisenda municipal;
La Junta de Govern ACORDA:
1. Aprovar l’atorgament de subvencions a entitats esportives de Campdevànol corresponent
a l’exercici 2011 que seguidament s’especifiquen:
Entitat
Futbol Sala

Total ajut
560,00

Concepte
Promoció de l’esport

Club Bàsquet

800,00

Promoció de l’esport

Grup Excursionista

440,00

Promoció de l’esport

Associació Pesca el Freser

440,00

Promoció de l’esport

Club Petanca

440,00

Promoció de l’esport

Unió
Esportiva
Campdevànol
Unió Ciclista Campdevànol

800,00

Promoció de l’esport

200,00

Promoció de l’esport

Moto Club Campdevànol

320,00

Promoció de l’esport

TOTAL

4000

2. Notificar-ho a les entitats beneficiàries per a la seva deguda constància amb advertiment
d’allò que preveu el Reglament de Subvencions municipal:
Article 16. Els beneficiaris estaran obligats a:
a) Acceptar la subvenció em el termini establert en cada cas i aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la convocatòria
b) Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins el termini establert
c) Justificar documentalment el bon fi de la subvenció
d) Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals s’atorga
la subvenció
e) Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes que es
subvencionin. En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de l’acte haurà de
constar la llegenda "amb suport de l'Ajuntament de Campdevànol", amb l'anagrama segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de Campdevànol i que serà
facilitat pel respectiu servei o patronat
f) Comunicar a l'Ajuntament l’obtenció de subvencions o ajuts per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens públic nacional o internacional
g) Signar la Declaració responsable sobre compliment de requisits generals per a ser beneficiari de la subvenció, segons model facilitat per l’Ajuntament
h) Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars, d’aquestes bases
generals o d’altres disposicions generals vigents
3. Publicar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Campdevànol les subvencions concedides.
4. Comprometre la dotació pressupostària suficient al 2012 per atendre la totalitat de les
subvencions atorgades.
3.3. Aprovació de l’expedient de contractació del servei de jardineria municipal
Atès que l’alcalde degudament assessorat per la Junta de Govern va assenyalar la necessitat
de realitzar la contractació de la gestió del servei públic de jardineria mitjançant la modalitat
de concessió, tot expressant-ne la justificació.
Atesa la característica de la gestió del servei que aquest Ajuntament pretén es considera que
el procediment més adequat és el procediment negociat amb publicitat a Internet.
En data 28-12-2011 es va emetre informe d’Intervenció sobre el percentatge que suposa la
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent i informe de
Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan competent per
aprovar i adjudicar el contracte.
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En data 29-12-2011 la Junta de Govern Local va aprovar iniciar l’expedient per a la
contractació referenciada, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
En data 12-02-2012 es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte. i l’Interventor va
realitzar la retenció de crèdit oportuna i va emetre informe de fiscalització favorable de
l’expedient.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix l’article
110 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Vista la delegació del Ple a la Junta de Govern en matèria de contractació;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment negociat amb publicitat a
Internet, per a la gestió del servei de jardineria mitjançant la modalitat de concessió.
2. Autoritzar la retenció de crèdit que per a aquest Ajuntament representa la contractació
referenciada, amb càrrec a les aplicacions corresponents de l’estat de despeses del
Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2011 i comprometre la dotació
adient al proper pressupost de 2012.
3. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el contracte de
gestió del servei de jardineria mitjançant la modalitat de concessió, per procediment negociat
amb publicitat.
4. Publicar en el Perfil de Contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de DEU
dies (10 dies) els interessats presentin les sol·licituds de participació.
5. Publicar la composició de la mesa de Contractació en el Perfil de Contractant amb una
antelació mínima de set dies respecte de la reunió que s’ha de celebrar per a la qualificació
de la documentació referida en l’article 164.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

3.4. Informació de l’Alcaldia
L’alcalde explica les diferents gestions realitzades des de l’ajuntament:
- Proposta de reglamentació de les instal·lacions esportives municipals: l’àrea d’esports ha
preparat un reglament que es farà arribar a tots els regidors i a les entitats del poble.
- Proposta de regulació de solars i voreres: es tracta d’una ordenança urbanística on es
recullen els criteris que s’aplicaran per posar ordre en aquests temes.
- Llistat d’actuacions urbanístiques que es van tractar a la reunió setmanal del 17 de gener.
- Que la reunió del Consell de Poble no es va fer per què el retard en la Llei de Barris fa que
no tingui contingut.
- Reunió amb Pere Rosell per tractar de la possible modificació del contracte a conseqüència
de la crisi: proposta de mesures per estalvi energètic a la Sala Diagonal.
3.5. Varis
Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal que no requereixen acord o
informe de la Junta de Govern Local.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió quan són les
20:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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