AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Àrea d’Alcaldia
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

ACTA 5/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 3 de març de 2015

Assistents
Presidència:
Membres:

Joan Manso Bosoms
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada

Convidats

Dolors Costa

Absents

Marta Bardulet
Gerard Soler

Inici: 20
Fi: 21.25
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. Núria Charques Grífol, d’acord amb l’acta de presa de possessió
de data 28.1.2015
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:
1 Règim interior i Hisenda
1.1 Proposta d’aprovació de les actes de sessions anteriors (acta de 17.2.2015)
1.2 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2015/03 d’acord amb àrees
O/2015/ 4
P/2015/2
1.3 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria
1.4 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta i càrrec
directa bancari
2 Urbanisme , territori, medi ambient i contractació
2.1 proposta de sol·licitud de subvenció del Fons de cooperació econòmica i cultural
2015
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2.2 proposta de sol·licitud de subvenció de noves tecnologies
2.3 Proposta sol·licitud de subvenció esdeveniments de caràcter firal
2.4 Proposta de sol·licitud de subvenció de monuments
3 Serveis a les persones
3.1 Proposta de resolució d’atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre del
municipi
3.2 Proposta de resolució atorgament d’ajut socials
4 Informació de presidència
1) Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
2) Altres assumptes d’interès
3) Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana
5 Informació de regidories
6 Varis, precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del
dia:
1 Règim interior i Hisenda
1.1 Proposta d’aprovació de les actes de sessió anterior
Es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió de data 17.2.2015
S’aprova per unanimitat
1.2 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
Proposta d’aprovació de la relació de factures F/2015/3
Proposta d’aprovació de la relació O/2015/4
Proposta d’aprovació de la relació P/2015/2
S’aprova per unanimitat
Intervencions:
1.3 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria
Es proposa l’aprovació de la previsió de tresoreria i ordre de pagament
corresponent que s’adjunta com annex a la present acta
S’aprova per unanimitat
1.4 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta i càrrec
directe bancari
S’aprova per unanimitat
S’acorda sol·licitar una bestreta de recaptació de 80.000 euros
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S’acorda el pagament del primer trimestre de Ripollès desenvolupament

2 Urbanisme , territori, medi ambient i contractació
2.1 proposta de sol·licitud de subvenció del Fons de cooperació econòmica i cultural
2015
Fets
Al llarg de l’any es celebren a Campdevànol diverses festivitats, la majoria d’elles de caire
popular i tradicional, on poc a poc, s’hi van introduint activitats culturals més
contemporànies per tal de respondre a les necessitats de la població més jove.
Durant el 2015 es duran a terme les inversions “Millora del Ferm al carrer de la Fulla” i
“Remodelació del carrer Miraflors”
Fonaments de dret
Convocatòria oberta en règim de concurrència competitiva i convocatòria única de l’any
2015, per a l’atorgament de subvencions als ajuntaments en l'àmbit de cooperació municipal
“Fons de Cooperació econòmica i cultural 2015”:
Bases de les Subvencions als ajuntament gironins dins el “Fons de Cooperació econòmica i
cultural 2015”, segons bases aprovades pel ple de la Diputació en sessió celebrada el 27 de
novembre de 2012 i publicades al BOP de Girona número 230 de 30 de novembre de 2012, i
els annexos aprovats inicialment en els plens de gener i febrer del 2014.
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.
Proposta
Per tant, es proposa:
1. Sol·licitar una subvenció de 5.615,55 € per a despeses culturals dins el marc del Fons de
Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona, any 2015.
2. Sol·licitar una subvenció de 11.321,45 € per a l’actuació “Millora del Ferm al carrer de la
Fulla” dins el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona,
any 2015.
3. Sol·licitar una subvenció de 20.500,00 € per a l’actuació “Remodelació del carrer
Miraflors” dins el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de
Girona, any 2014.
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4. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, juntament amb la resta de
documentació exigida a la convocatòria.
5. 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.
6. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de la Llei
38/2003, General de Subvencions.
S’aprova amb el vot favorable unànime
2.2 proposta de sol·licitud de subvenció de noves tecnologies
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 26 de febrer es va publicar al BOP núm 39 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 2015. En l’annex I
s’estableix una subvenció de 2.056,38 € per l’Ajuntament de Campdevànol.
Proposta
Per tant, es proposa:
1. Sol·licitar una subvenció de 2.056,38 € 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.
S’aprova amb el vot favorable unànime
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2.3 Proposta sol·licitud de subvenció esdeveniments de caràcter firal
Fets
L’ajuntament de Campdevànol té previst organitzar enguany la “7a fira mostra de
patchworck i labors” el dia 16 de maig de2015 i la “10a fira del comerç nadalenc” el dia 6 de
desembre de 2015
Fonaments de dret
Bases específiques reguladores de les subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de
lucre de la demarcació de Girona per a despeses d’organització d’esdeveniments de caràcter
firal aprovades en sessió del ple de data 18 de febrer de 2014 i publicades al Butlletí Oficial
de la Província de Girona de data 24 de febrer de 2014. Convocatòria per al 2015 publicada
al BOP de 2 de febrer de 2015.
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.
Proposta
Per tant, es proposa:
1. Sol·licitar una subvenció de 1.500 € per a l’organització de la “7a fira mostra de
patchworck i labors”.
2. Sol·licitar una subvenció de 1.500 € per a l’organització de la “10a fira del comerç
nadalenc”.
3. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, juntament amb la resta de
documentació exigida a la convocatòria.
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.
S’aprova amb el vot favorable unànime
2.4 Proposta de sol·licitud de subvenció de monuments
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Fets
L’arquitecta tècnica municipal ha redactat la memòria valorada “---------------------------“
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. Al BOP
núm. 25 de 6 de febrer de 2015 s’ha publicat la convocatòria per a les subvencions
d’enguany.
Proposta
Per tant, es proposa:
1. Sol·licitar una subvenció de -------- € per l’actuació “-------------------------------------”.
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.
S’aprova amb el vot favorable unànime
3

Serveis a les persones

3.1 Proposta de resolució d’atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre
del municipi
a) Entitats comercials
APROVACIÓ SUBVENCIONS A ENTITATS COMERCIALS DE CAMPDEVÀNOL PER
LES ACTIVITATS REALITZADES AL LLARG DE L’EXERCICI 2014
ANTECEDENTS
1. Les entitats comercials del municipi han presentat la documentació justificativa de les
activitats organitzades durant l’any 2014, 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.
2.

L’Alcalde ha emès informe valoratiu de les activitats subvencionades atorgant una
puntuació en funció dels criteris següents:
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Interès general de l’activitat/activitats pel poble (fins a 20 punts):
•

Nombre d’activitats realitzades d’especial interès obertes a la ciutadania en general

•

Col·laboració amb activitats realitzades per l’Ajuntament

•

Nombre d’implicats en l’activitat/activitats en qüestió

Impacte social i originalitat de les activitats realitzades (fins a 20 punts):

3.

•

Impacte social i econòmic de l’activitat/activitats al municipi

•

Inexistència d’activitats anàlogues al municipi. Originalitat.

•

Activitats que pressuposin el manteniment de tradicions i la seva conservació.

La Intervenció ha emès informe sobre l'existència de crèdit disponible, així com la
comprovació que el beneficiari no és deutor de la hisenda municipal.

FONAMENTS JURÍDICS
1.

L’Alcalde, mitjançant decret d’alcaldia de 16 de desembre de 2013, ha delegat a la Junta
de Govern Local Aprovar l’atorgament de subvencions superiors a 1.000,00 euros en els
termes fixats per a cada exercici a les bases d’execució del pressupost, així com la prèvia
aprovació de les bases particulars reguladores de les corresponents convocatòries, quan
aquestes requereixin concurrència pública.

ACORD
La Junta de Govern ACORDA per unanimitat:
1. Aprovar l’atorgament d’una subvenció a la Unió de Botiguers de Campdevànol per
import de 201,25.-€.
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 en 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
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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.
S’acorda la suspensió dels presents punts i la seva inclusió a la propera Junta de
govern Locals , per al millor estudi i valoració .
B) APROVACIÓ SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS I VEÏNALS DE
CAMPDEVÀNOL PER LES ACTIVITATS REALITZADES AL LLARG DE L’EXERCICI
2014
ANTECEDENTS
4.

Les entitats culturals i veïnals del municipi han presentat la documentació justificativa
de les activitats organitzades durant l’any 2014, 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.

5.

L’Alcalde ha emès informe valoratiu de les activitats subvencionades atorgant una
puntuació en funció dels criteris següents:
Interès general de l’activitat/activitats pel poble (fins a 20 punts):
•

Nombre d’activitats realitzades d’especial interès obertes a la ciutadania en general

•

Col·laboració amb activitats realitzades per l’Ajuntament

•

Nombre d’implicats en l’activitat/activitats en qüestió

Impacte social i originalitat de les activitats realitzades (fins a 20 punts):

6.

•

Impacte social i econòmic de l’activitat/activitats al municipi

•

Inexistència d’activitats anàlogues al municipi. Originalitat.

•

Activitats que pressuposin el manteniment de tradicions i la seva conservació.

La Intervenció ha emès informe sobre l'existència de crèdit disponible, així com la
comprovació que el beneficiari no és deutor de la hisenda municipal.
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FONAMENTS JURÍDICS
2.

L’Alcalde, mitjançant decret d’alcaldia de 16 de desembre de 2013, ha delegat a la Junta
de Govern Local Aprovar l’atorgament de subvencions superiors a 1.000,00 euros en els
termes fixats per a cada exercici a les bases d’execució del pressupost, així com la prèvia
aprovació de les bases particulars reguladores de les corresponents convocatòries, quan
aquestes requereixin concurrència pública.

ACORD
La Junta de Govern ACORDA per unanimitat:
1. Aprovar l’atorgament de subvencions a les entitats culturals de Campdevànol
corresponent a activitats organitzades durant l’exercici 2014 que seguidament
s’especifiquen:
Entitat
GEC - Secció Sardanista
Processó
Grallers i Geganters
Amics de Sant Pere d’Auïra
Associació de Pintors Coll B.
Kolectiu Kampdevànol
AV Barri Estació
AV Barri del Roser
TOTAL

Total ajut
379,50
1.259,50
744,25
298,50
298,50
601,50
998,50
379,00
4.959,25

Concepte
Promoció de la cultura popular i tradicional
Activitats culturals
Promoció de la cultura popular i tradicional
Activitats culturals
Promoció de dibuix per nens petits
Activitats culturals de joventut
Activitats culturals i Festa del barri
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:
i) Acceptar la subvenció en el termini establert en cada cas i aplicar estrictament la subvenció al fi
objecte de la convocatòria
j) Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins el termini establert
k) Justificar documentalment el bon fi de la subvenció
l) Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals s’atorga la
subvenció
m) 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
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n) 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
o) Signar la Declaració responsable sobre compliment de requisits generals per a ser beneficiari de la
subvenció, segons model facilitat per l’Ajuntament
p) 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.
S’acorda la suspensió dels presents punts i la seva inclusió a la propera Junta de
govern Locals , per al millor estudi i valoració .

C) APROVACIÓ SUBVENCIONS A ENTITATS EDUCATIVES DE CAMPDEVÀNOL
PER LES ACTIVITATS REALITZADES AL LLARG DE L’EXERCICI 2014
ANTECEDENTS
7.

Les entitats educatives del municipi han presentat la documentació justificativa de les
activitats organitzades durant l’any 2014, 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.

8.

L’Alcalde ha emès informe valoratiu de les activitats subvencionades atorgant una
puntuació en funció dels criteris següents:
Interès general de l’activitat/activitats pel poble (fins a 20 punts):
•

Nombre d’activitats realitzades d’especial interès obertes a la ciutadania en general

•

Col·laboració amb activitats realitzades per l’Ajuntament

•

Nombre d’implicats en l’activitat/activitats en qüestió

Impacte social i originalitat de les activitats realitzades (fins a 20 punts):

9.

•

Impacte social i econòmic de l’activitat/activitats al municipi

•

Inexistència d’activitats anàlogues al municipi. Originalitat.

•

Activitats que pressuposin el manteniment de tradicions i la seva conservació.

La Intervenció ha emès informe sobre l'existència de crèdit disponible, així com la
comprovació que el beneficiari no és deutor de la hisenda municipal.

FONAMENTS JURÍDICS
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4.

L’Alcalde, mitjançant decret d’alcaldia de 16 de desembre de 2013, ha delegat a la Junta
de Govern Local Aprovar l’atorgament de subvencions superiors a 1.000,00 euros en els
termes fixats per a cada exercici a les bases d’execució del pressupost, així com la prèvia
aprovació de les bases particulars reguladores de les corresponents convocatòries, quan
aquestes requereixin concurrència pública.

ACORD
La Junta de Govern ACORDA per unanimitat:
1. Aprovar l’atorgament de subvencions a les entitats educatives Campdevànol
corresponent a activitats organitzades durant l’exercici 2014 que seguidament
s’especifiquen:
Entitat
Cau dels vàndals
AMPA escola Pirineu
AMPA llar infants El
Barrufet
TOTAL

Total
ajut
1.001,50
267,50
99,50

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

1.368,50

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:
q) Acceptar la subvenció en el termini establert en cada cas i aplicar estrictament la subvenció al fi
objecte de la convocatòria
r) Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins el termini establert
s) Justificar documentalment el bon fi de la subvenció
t) Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals s’atorga la
subvenció
u) 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
v) 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
w) Signar la Declaració responsable sobre compliment de requisits generals per a ser beneficiari de la
subvenció, segons model facilitat per l’Ajuntament

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Àrea d’Alcaldia
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

x) 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.
S’acorda la suspensió dels presents punts i la seva inclusió a la propera Junta de
govern Locals , per al millor estudi i valoració .

D) APROVACIÓ SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES DE CAMPDEVÀNOL
PER LES ACTIVITATS REALITZADES AL LLARG DE L’EXERCICI 2014
ANTECEDENTS
10. Les entitats esportives del municipi han presentat la documentació justificativa de les
activitats organitzades durant l’any 2014, 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.
11. L’Alcalde ha emès informe valoratiu de les activitats subvencionades atorgant una
puntuació en funció dels criteris següents:
Interès general de l’activitat/activitats pel poble (fins a 20 punts):
•

Nombre d’activitats realitzades d’especial interès obertes a la ciutadania en general

•

Col·laboració amb activitats realitzades per l’Ajuntament

•

Nombre d’implicats en l’activitat/activitats en qüestió

Impacte social i originalitat de les activitats realitzades (fins a 20 punts):
•

Impacte social i econòmic de l’activitat/activitats al municipi

•

Inexistència d’activitats anàlogues al municipi. Originalitat.

•

Activitats que pressuposin el manteniment de tradicions i la seva conservació.

12. La Intervenció ha emès informe sobre l'existència de crèdit disponible, així com la
comprovació que el beneficiari no és deutor de la hisenda municipal.
FONAMENTS JURÍDICS
5.

L’Alcalde, mitjançant decret d’alcaldia de 16 de desembre de 2013, ha delegat a la Junta
de Govern Local Aprovar l’atorgament de subvencions superiors a 1.000,00 euros en els
termes fixats per a cada exercici a les bases d’execució del pressupost, així com la prèvia
aprovació de les bases particulars reguladores de les corresponents convocatòries, quan
aquestes requereixin concurrència pública.
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ACORD
La Junta de Govern ACORDA per unanimitat:
1. Aprovar l’atorgament de subvencions a les entitats esportives de Campdevànol
corresponent a activitats organitzades durant l’exercici 2014 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:
y) Acceptar la subvenció en el termini establert en cada cas i aplicar estrictament la subvenció al fi
objecte de la convocatòria
z) Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins el termini establert
aa) Justificar documentalment el bon fi de la subvenció
bb) Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals s’atorga la
subvenció
cc) 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
dd) 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
ee) Signar la Declaració responsable sobre compliment de requisits generals per a ser beneficiari de la
subvenció, segons model facilitat per l’Ajuntament
ff) 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
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concedides.
S’acorda la suspensió dels presents punts i la seva inclusió a la propera Junta de
govern Locals , per al millor estudi i valoració .

3.2 Proposta de resolució atorgament d’ajut socials
D’acord amb l’informe emès pels serveis socials del municipi en referència al seguiment
d’una família del municipi en data 3.3.2015 amb Exp. H.2.3.4.4/5/15 formada per la família
Hervas- Fernàndez
D’acord amb les bases reguladores de de l’ordenança fiscal núm 18 reguladora de la taxa
per a la utilització dels serveis de l’escola bressol
Fonaments de Dret
-Articles 57 i 24.4 ñ del text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
-Articles 18 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
-Article 25 de la Llei Reguladora de Bases de Règim local 7/1985 de 2 d’abril
-Article 5è de l’ordenança reguladora de la taxa per a la utilització del serveis de l’escola
Bressol
La Junta de Govern ACORDA per unanimitat:

Primer. Aprovar la bonificació del 80% deute generat
per la família en concepte
d’escolarització en l’escola Bressol de curs 2014 -2015 fins que e seva produir la baixa
Segon Aprovar la bonificació del 80% de les quotes
present curs escolar de l’escola Bressol de l’alumna.

d’escolarització fins a final del

Tercer L’ajuntament es reserva el dret que en qualsevol moment sota l’informe de serveis
socials es pugui retirar la present bonificació per causes justificades.
Quart Caldrà que la família faci front al 20% de deute generat així com el 20% de les quotes
futures no bonificades
S’aprova per unanimitat
Intervencions: la junta acorda requerir als serveis socials a la proper junta de Govern local
prevista pel proper 17.3.2015 per tal que pugui explicar-los els sistemes de baremació dels
ajust socials.
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4
1

Informació de presidència
Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.

Liquidació retirada vehicle via pública.
10/02/2015
13/02/2015

Exempció IVTM a Maria Mèrida.

13/02/2015

Convocatòria junta de govern.

16/02/2015

Bonificació IVTM a Antònia Illa.

16/02/2015

Autorització instal·lació atraccions rams i setmana santa.

16/02/2015

Sancions trànsit.

17/02/2015

Pròrroga llicència obres al Mas Palou.

17/02/2015

Liquidacions i bonificacions escombraries.

17/02/2015

Concessió llicència obres a Comforsa per enderroc local.

17/02/2015

Concessió llicència obres a Comforsa per arranjament façanes edifici oficines.

18/02/2015

Bonificacions IBI famílies nombroses.

18/02/2015

Pagament part paga extra 2012.

19/02/2015

Canvi nínxol Cristina Sala.

20/02/2015

Baixes rebuts IVTM.

23/02/2015

Gratificacions nòmina febrer.

Assabentats
2 Altres assumptes d’interès
3 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana
L’alcalde dona compte de la gestió
1- En referència a la despesa publicitària resten de la partida de 10.000 euros , 2.000
per assignar.
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2- S’està redactant el darrer butlletí municipal que caldrà acabar-lo abans del 31 de
març. La Sandra és qui gestiona el butlletí.
3- En referència al seguiment de les obres :
Els vestuaris del camp de futbol es troben enllestits. En breu es preveu fer
una jornada de portes obertes.
• La caldera de biomassa del camp de futbol ja està instal·lada i ja s’han fet les
proves de funcionament. Cal retirar la caldera de gas antiga
• Les obres de la carretera de Gombrèn ja estan adjudicades a l’empresa
Ricam
• Està previst que en referència al carrer de la Fulla que es va fer la instal·lació
del clavegueram , hi ha el Sr Crispulo que es troba a la residència no pugui
fer front al pagament que ascendeix a 810,12 euros . La junta acorda
sol·licitar un informe als serveis socials sobre la possibilitat de que pugui
fer-hi front, mentre no hi hagi l’informe és suspèn la reclamació del
pagament
4- L’alcalde informe que el proper ple de març serà el darrer de la legislatura i per
tant te temes que caldrà tancar en el ple.
• Font del Querol
• Addenda de Giacsa
5- En referència a la reunió amb els veïns de la nova escola que s’ha realitzat avui per
informar-los dels talls de carrers, ubicació dels contenidors.. ha estat satisfactòria
però amb molt poca assistència. Les obres s’inicien el 16.3.2015.
6- En referència a la petició de millores a l’ETAP del que l’ajuntament en forma part
en un 25% i el 75% l’ajuntament de Ripoll. Està previst que es dugui a terme una
millora en el tema de tractament químic que te un cost de 80.000 euros dels que
l’ajuntament hauria de fer front amb 20.000.
En reunió amb Giacsa dilluns es va plantejar que facin ells la inversió. L’empresa
diu que va demanar un increment del 1% per poder fer front a les seves despeses
que l’ajuntament va aprovar en les ordenances fiscal, i que havia fet una proposat
d’un increment del 9% per tal de poder fer front a les inversions. Atès que
l’ajuntament va aprovar un 1% , la inversió seria a part de la “concessió” i caldria
procedir a retornar-los el deute.
•

La Junta acorda no aprovar la inversió fins després de les eleccions atès que no
disposen de partida pressupostària.
7- En referència al Bar de la sala Diagonal, dir que la licitació va quedar deserta. Que
d’acord amb el procediment cal fer un negociat que no s’allunyin del plec. De les
diferents invitacions informals realitzades només una a presentat proposta en data
3.3.2015 ( la persona que explota el bar dels Jubilats) .
L’oferta presentada s’ajusta al plec majoritàriament excepte que sol·licita un
arrendament de 5 anys per tal d’amortitzar amb el lloguer la instal·lació duna
bomba de calor.
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D’acord amb secretaria la duració del contracte , no podrà ser superior a l’any, pel
que se la requerirà per negociar
_ lloguer de 600 euros anuals
-obertura de caps de setmana i activitats festives
- Duració d’un any
-No caldrà per part de l’adjudicatari la compra de confeti ni el control d’accés
d’activitats organitzades per entitats i ajuntament.
8- En referència a la instal·lació de la nova nau de Comforsa, dir-vos que demà tinc
reunió amb el seu director . Que han sorgit problemes en el subsòl del terreny i
estan analitzant la seva solució per part de l’empresa.
4

Informació de regidories

El senyor Jaume Gracia demana en referencia la nova normativa sobre les entitats si des
de l’ajuntament es realitzarà alguna iniciativa. L’alcalde explica que la Llei en tràmit
parlamentari ja ha sofert una esmena acceptada important que estableix que no estaran
subjectes les entitats de menys 50.000 € anuals, el que deixa fora de l’aplicació la majoria
d’entitats del poble. Per altre banda s’ha parlat amb una empresa especialitzada amb
entitats que ja va fer una xerrada a Ripoll per tal que vinguin a fer-la al municipi el proper
27.3.2015 a les 18h. Un cop realitzada la xerrada i definida la Llei, sabrem quines entitats
estaran subjectes a la Llei i podrem establir col·laboració amb elles. Seguint la dinàmica
d’altres municipis em parlat amb la mateixa empresa per tal que ens assessori en la
realització d’aquest tràmits posant a disposició algú de l’ajuntament i els suport d’ells.
La senyora D. Costa diu haver-se reunit amb l’associació de caçadors que demanen que
l’ordenança de cens contempli una bonificació major del 50% vigent , dels gossos de caça
atès que molts disposen de molts exemplars i no poden fer front al cost.
Els regidors analitzen la possibilitat de fer una modificació al darrer plenari de la legislatura
,però adverteixen que aquesta no seria efectiva fina ala seva publicació definitiva un cop
exposada al públic 30 dies , pel que caldria consensuar-la.
5 Varis, precs i preguntes

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,

Núria Charques Grífol
Joan Manso i Bosoms
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