ACTA 8/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 8 D’ABRIL DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidada:

Núria López i Rodríguez
Joan Rivera i López
Ferran Martínez i Ramos
Ramon Perearnau i Morera
Roser Caballero i Martínez

Excusa:

Eva Martínez i Cazorla

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 18:00
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’alcaldessa Il·lma. Sra. Núria López
Rodríguez, i l’assistència dels/de les
regidors/ores què es relacionen al
marge.

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 13-02-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009,
de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.C. del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, la Presidència obre la sessió per a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten sucessivament els punts
de l’ordre del dia:
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
SUBVENCIONS
Sol·licitud de subvenció per a actuacions de millora paisatgística de
rambles, passeigs i avingudes arbrades dels municipis de Catalunya
Sol·licitud de subvenció senyalització turística
CONTRACTACIÓ
Aprovació contractació serveis direcció tècnica, coordinació de seguretat i
salut en fase d’execució i control de qualitat obres “Rehabilitació edifici
polivalent de l’Escorxador” - Exp.: 6.5/10/09
Adjudicació contracte menor de serveis per a la direcció tècnica,
coordinació de seguretat i salut en fase d’execució i control de qualitat de
les obres del “Projecte construcció piscina municipal Campdevànol” Exp.: 6.5/2/2010
Adjudicació contracte menor de serveis per a la direcció facultativa de les
obres de “Rehabilitació edifici polivalent de l’Escorxador”
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2.6.
3.

Exp.: 6.5/10/09
Adjudicació contracte menor de serveis per a la direcció facultativa de les
obres del “Projecte construcció piscina municipal Campdevànol”.
Exp.: 6.5/2/2010
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1
Donar compte de les sol·licituds de subvencions
3.2
Contractació treballador substitut per malaltia del titular
3.3
Varis

L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre
del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 25 de
març de 2010.
SUBVENCIONS
2.1. Sol·licitud de subvenció per a actuacions de millora paisatgística de
rambles, passeigs i avingudes arbrades dels municipis de Catalunya.
Vista l’a Resolució PTO/462/2010, de 24 de febrer, de convocatòria per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a
actuacions de millora paisatgística de rambles, passeigs i avingudes arbrades dels
municipis de Catalunya;
Vista la competència de l’Alcaldia de conformitat a l’article 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Acollir-nos a la convocatòria dalt esmentada
2. SOL·LICITAR al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya una subvenció per import de 142.551,30€ per a l’execució
del projecte Millora paisatgística de l’espai públic urbà anomenat vorera de l’Av.
Barcelona (La Farga).
3. Aprovar la memòria i el pressupost de l’actuació a realitzar i prendre el
compromís a dur a terme les actuacions objecte de la subvenció en cas de resultarne beneficiari.
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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.
6. Declarar que no ha rebut altres ajuts per al finançament de la mateixa actuació
de cap organisme de les administracions públiques o entitats privades, nacionals o
internacionals.
7. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
2.2. Sol·licitud de subvenció senyalització turística
En atenció a que durant els darrers 10 anys el municipi de Campdevànol ha fet una
clara aposta pel seu desenvolupament local; actuacions tals com la creació de nous
recursos turístics, punts d’atracció locals, reordenació del municipi..etc., fan que
l’actual senyalització turística i orientativa quedi totalment desfasada, insuficient i
en alguns casos també errònia.
En atenció a la necessitat d’una nova senyalització que s'ajusti a les necessitats del
municipi de Campdevànol.
Vista la competència de l’Alcaldia de conformitat a l’article 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. SOL·LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció per import de 7.207,20 €
per a realització de l’actuació Senyalització turística i orientativa.
3. Aprovar la memòria i el pressupost de l’actuació a realitzar i prendre el
compromís a dur a terme les actuacions objecte de la subvenció en cas de resultarne beneficiari.
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.
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6. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
CONTRACTACIÓ
2.3. Aprovació contractació serveis direcció tècnica, coordinació de seguretat i
salut en fase d’execució i control de qualitat obres “Rehabilitació edifici polivalent
de l’Escorxador” - Exp.: 6.5/10/09

Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 6 d’abril de 2010, s’acredita la
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar els serveis de consultoria i assistència
tècnica professional per a la direcció tècnica, coordinació de seguretat i salut en
fase d’execució i control de qualitat de les obres del “Projecte de rehabilitació edifici
polivalent de l’Escorxador”, el preu del qual ascendeix a la quantitat d’11.024,54
euros i 1.984,42 euros d’IVA.
Atès que amb data la mateixa data, s’ha emès informe d’intervenció, en el qual
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent,
als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
Vist l’informe-proposta de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir, i la certificació d’existència de crèdit expedida per l’interventor, en virtut de
la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 8 d’abril de 2010, RESOLC:
1. Aprovar la contractació dels serveis de consultoria i assistència tècnica
professional per a la direcció tècnica, coordinació de seguretat i salut en fase
d’execució i control de qualitat de les obres del “Projecte de rehabilitació edifici
polivalent de l’Escorxador”, mitjançant el procediment del contracte menor, amb
l’arquitecta tècnica Sra. Cristina Ramisa Puigdomènech, per un import
d’11.024,54 euros i 1.984,42 euros d’IVA.
2. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
de la firma de la resolució.
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2.4. Adjudicació contracte menor de serveis per a la direcció tècnica, coordinació
de seguretat i salut en fase d’execució i control de qualitat de les obres del
“Projecte construcció piscina municipal Campdevànol” - Exp.: 6.5/2/2010

Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 6 d’abril de 2010, s’acredita la
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar els serveis de consultoria i assistència
tècnica professional per a la direcció tècnica, coordinació de seguretat i salut en
fase d’execució i control de qualitat de les obres del “Projecte construcció piscina
municipal Campdevànol”, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 6.673,17
euros i 1.201,17 euros d’IVA.
Atès que amb data la mateixa data, s’ha emès informe d’intervenció, en el qual
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent,
als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
Vist l’informe-proposta de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir, i la certificació d’existència de crèdit expedida per l’interventor, en virtut de
la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 8 d’abril de 2010, RESOLC:
1. Aprovar la contractació dels serveis de consultoria i assistència tècnica
professional per a la direcció tècnica, coordinació de seguretat i salut en fase
d’execució i control de qualitat de les obres del “Projecte construcció piscina
municipal Campdevànol”, mitjançant el procediment del contracte menor, amb
l’arquitecte tècnica Sra. Cristina Ramisa i Puigdomènech, per un import de
6.673,17 euros i 1.201,17 euros d’IVA.
2. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de
la firma de la resolució
2.5. Adjudicació contracte menor de serveis per a la direcció facultativa de les
obres de “Rehabilitació edifici polivalent de l’Escorxador”. Exp.: 6.5/10/09

Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 6 d’abril de 2010, s’acredita la
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar els serveis de consultoria i assistència
tècnica professional per a la direcció facultativa de les obres del “Projecte de
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rehabilitació edifici polivalent de l’Escorxador”, el preu del qual ascendeix a la
quantitat de 10.123,00 euros i 1.822,14 euros d’IVA.
Atès que amb data la mateixa data, s’ha emès informe d’intervenció, en el qual
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent,
als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
Vist l’informe-proposta de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir, i la certificació d’existència de crèdit expedida per l’interventor, en virtut de
la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 8 d’abril de 2010, RESOLC:
1. Aprovar la contractació dels serveis de consultoria i assistència tècnica
professional per a la direcció facultativa de les obres del “Projecte de
rehabilitació edifici polivalent de l’Escorxador”, mitjançant el procediment del
contracte menor, amb l’arquitecte Sr. Jordi Planadecursach i Mir, per un import
de 10.123,00 euros i 1.822,14 euros d’IVA.
2. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
de la firma de la resolució.
2.6. Adjudicació contracte menor de serveis per a la direcció facultativa de les
obres del “Projecte construcció piscina municipal Campdevànol”. Exp.: 6.5/2/2010

Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 6 d’abril de 2010, s’acredita la
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar els serveis de consultoria i assistència
tècnica professional per a la direcció facultativa de les obres del “Projecte
construcció piscina municipal Campdevànol”, el preu del qual ascendeix a la
quantitat de 6.676,10 euros i 1.201,70 euros d’IVA.
Atès que amb data la mateixa data, s’ha emès informe d’intervenció, en el qual
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent,
als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
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Vist l’informe-proposta de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir, i la certificació d’existència de crèdit expedida per l’interventor, en virtut de
la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 8 d’abril de 2010, RESOLC:
1. Aprovar la contractació dels serveis de consultoria i assistència tècnica
professional per a la direcció facultativa de les obres del “Projecte construcció
piscina municipal Campdevànol”, mitjançant el procediment del contracte
menor, amb l’arquitecte Sr. Jordi Planadecursach i Mir, per un import de
6.676,10 euros i 1.201,70 euros d’IVA.
2. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
de la firma de la resolució.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Donar compte de les sol·licituds de subvencions
A la Diputació de Girona:
CONVOCATÒRIA

ACTUACIÓ

IMPORT

Per al foment i la pràctica de l’esport

Jornades esportives

1.200,00

A la Generalitat de Catalunya:
CONVOCATÒRIA
Contaminació llumínica
Jutjat de Pau
Desenvolupament turístic
Participació ciutadana
Pla ocupació neteja nevades

ACTUACIÓ
Enllumenat públic d’ordenació ambiental de
la il·luminació exterior de Campdevànol
Agrupació jutjats de pau
Senyalització turística i orientativa
Formació en participació ciutadana
Contractació un peó per neteja boscos i
camins

IMPORT
15.351,43
3.200,00
7.722,00
939,60
5.000,00

3.2. Contractació treballador substitut per malaltia del titular
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA publicar anuncis al tauler i a la
pàgina web fent constar les condicions de la contractació de substitució temporal
per urgència del treballador Sr. Pedro Rodriguez Hernández: horari que inclou caps
de setmana i dies festius, jornada de treball...
3.3. Informació vària de l’equip de govern
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 20:00 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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