ACTA 7/2013
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 20 DE MARÇ DE 2013
Assistents
Presidència: Joan Manso Bosoms
Membres:
Marta Bardulet Farrés
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada

Inici: 19:15
Fi: 20:45
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 accidental la Sr. Montserrat Borrull i Fragoso.
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 de l’acta de la sessió anterior
2. Aprovació subvencions a les entitats de Campdevànol per les activitats
realitzades al llarg de l’exercici 2012.
2.1. Subvencions a entitats esportives
2.2. Subvencions a entitats culturals i veïnals
2.3. Subvencions a entitats educatives
2.4. Subvencions a entitats comercials
3. Contracte de manteniment instal·lacions tèrmiques en edificis
municipals.
4. Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació de pèrgola a la via pública.
5. Informe d’Alcaldia
6. 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 6, de la sessió de 6 de març de 2013.
2. APROVACIÓ SUBVENCIONS A ENTITATS DE CAMPDEVÀNOL PER LES
ACTIVITATS REALITZADES AL LLARG DE L’EXERCICI 2012
2.1. Subvencions a entitats esportives

Vistes les actuacions presentades per les diferents entitats esportives del municipi, per
tal de determinar la quantitat que els hi correspon segons els criteris generals de
valoració establerts en el Reglament regulador de les bases de concessió de
subvencions.
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 2012 que seguidament s’especifiquen:
Entitat
Futbol Sala
Club Bàsquet
Grup Excursionista
Associació Pesca el Freser
Club Petanca
Unió Esportiva Campdevànol
Unió Ciclista Campdevànol
Moto Club Campdevànol
TOTAL

Total ajut
400,00
800,00
800,00
200,00
200,00
800,00
200,00
200,00
3.600,00

Concepte
Promoció de l’esport
Promoció de l’esport
Promoció de l’esport
Promoció de l’esport
Promoció de l’esport
Promoció de l’esport
Promoció de l’esport
Promoció de l’esport

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.

2.2. Subvencions a entitats culturals i veïnals
Vista la documentació justificativa presentada per les diferents entitats culturals i
veïnals del municipi, per tal de determinar la quantitat que els hi correspon segons els

criteris generals de valoració establerts en el Reglament regulador de les bases de
concessió de subvencions.
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 les entitats culturals de Campdevànol
corresponent a l’exercici 2012 que seguidament s’especifiquen:
Entitat
GEC - Secció Sardanista
Processó
Grallers i Geganters
Ass. de Dones El Roser
Amics de Sant Pere d’Auïra
Associació de Pintors Coll B.
Kolectiu Kampdevànol
AV Barri Estació
TOTAL

Total
ajut
379,50
1.259,50
744,25
1.259,50
298,50
298,50
601,50
897,50
5.738,75

Concepte
Promoció de la cultura popular i tradicional
Activitats culturals
Promoció de la cultura popular i tradicional
Activitats culturals
Activitats culturals
Promoció de dibuix per nens petits
Activitats culturals de joventut
Activitats culturals i Festa del barri

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.

2.3. Subvencions a entitats educatives
Vista la documentació justificativa presentada per les diferents entitats educatives del
municipi, per tal de determinar la quantitat que els hi correspon segons els criteris

generals de valoració establerts en el Reglament regulador de les bases de concessió
de subvencions.
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 les entitats educatives de Campdevànol
corresponent a l’exercici 2012 que seguidament s’especifiquen:
Entitat
Cau dels vàndals

Total
ajut
1.001,50

AMPA escola Pirineu
AMPA llar infants El Barrufet
TOTAL

267,50
99,50
1.368,50

Concepte
Activitats culturals, educatives i de lleure
d’infants i joves
Activitats educatives
Activitats educatives

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.
2.4. Subvencions a entitats comercials
Vista la documentació justificativa presentada per l’entitat comercial Unió de Botiguers
de Campdevànol, per tal de determinar la quantitat que li correspon segons els criteris
generals de valoració establerts en el Reglament regulador de les bases de concessió
de subvencions.
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 d’una subvenció a la Unió de Botiguers de Campdevànol per
import de 201,25.-€.
2. Notificar-ho a l’entitat beneficiari 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 la subvenció
concedida.
3. CONTRACTE DE MANTENIMENT INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES EDIFICIS
MUNICIPALS
L’organisme de control TÜV Rheinland ha procedit a la inspecció reglamentària de les
instal·lacions tèrmiques dels edificis de la llar d’infants i escoles Pirineu. En les actes
presentades es fa constar que manca un contracte de manteniment d’una empresa
instal·ladora mantenidora autoritzada.
Per tal de subsanar aquesta deficiència, millorar la qualitat de les instal·lacions i poder
complir les disposicions reglamentàries que són d’aplicació, la Junta de Govern Local,
acorda:
Sol·licitar pressupost a les empreses que estiguin interessades en els serveis i treballs
de manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis municipals següents: sala
Diagonal, llar d’infants El Barrufet, escoles Pirineu.
El pressupost es sol·licitarà a les empreses del municipi habilitades per a les tasques
de reparació i manteniment de les instal·lacions tèrmiques en els edificis segons la
normativa sectorial vigent que li és d’aplicació (RITE i resta de normativa).
4. SOL.LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ DE PÈRGOLA A LA
VIA PÚBLICA

La senyora Carme Montero Serrano, en nom del “Forn ca la Carme”, ha sol·licitat
permís per muntar una pèrgola movible, a la via pública, davant de l’establiment
comercial situat a la Plaça de la Mainada d’aquest municipi, per tal d’optimitzar el
servei de terrassa durant tot l’any.
Atès que el planejament i la normativa urbanística del municipi no preveuen aquest
tipus d’instal·lacions, la Junta de Govern Local, acorda:
1. Denegar la petició d’instal·lació de pèrgola a la via pública, sol·licitada per la
senyora Carme Montero Serrano, per no estar regulat aquest supòsit ni en el
planejament ni en les ordenances municipals.
2. Manifestar a la interessada que és voluntat de l’Ajuntament iniciar un estudi sobre
la viabilitat d’aquest tipus d’instal·lacions en certs espais públics de cara a un futur.
5. INFORME D’ALCALDIA
L’alcalde informa dels assumptes següents:















S’ha iniciat la tramitació de l’expedient de contractació del servei de bar de la
piscina municipal i s’han cursat les invitacions a les persones que han manifestat
interès.
Presentació del mapa de sensibilitat acústica del municipi de Campdevànol.
Presentació de les dades de sinistralitat i delictes al municipi de Campdevànol.
Jornades sobre emergències municipals.
Canvis a Protecció Civil de Campdevànol.
Canvis a la Junta de l’Associació de Veïns del Barri del Roser.
Expedient d’execució subsidiària de les obres de reparació de defectes de la
piscina i incautació dels avals dipositats per Coempco.
Estat de tramitació de l’anualitat 2012 del PUOSC.
Pròrroga adjudicació del PAES.
Inici de l’expedient de modificació del nomenclàtor municipal.
Inici de l’expedient de modificació de l’ordenança de retolació de carrers i places.
Inici de l’expedient modificació ordenança de sancions de trànsit.
Estat actual de la sèquia Molinar. Reunions amb l’ACA.
Adquisició d’un vehicle per a la brigada de serveis municipal.

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-acctal.

Vist i plau
El president,

Montserrat Borrull i Fragoso

Joan Manso i Bosoms

