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 6/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA16 de març de 2015

Assistents
Presidència:
Membres:

Joan Manso Bosoms
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada
Gerard Soler

Convidats

Dolors Costa

Absents

Marta Bardolet
Sergi Corbatera

Inici: 20:15
Fi: 21:45
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 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 3.3.2015)
1.2 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2015/04 d’acord amb àrees
O/2015/ 5
P/2015/3
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
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2

Urbanisme , territori, medi ambient i contractació

2.1 Proposta de ratificació de la sol·licitud de subvenció de Gestió forestal sostenible
2.2 Proposta de rescissió del contracte d’explotació del Diagonal amb l’antic adjudicatari
2.3 Proposta d’aprovació de la regulació del mercat municipal
3

Serveis a les persones

3.1 Proposta de resolució d’atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre del municipi
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 3.3.2015
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/2015/4
Proposta d’aprovació de la relació O/2015/5
Proposta d’aprovació de la relació P/2015/6
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
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2

Urbanisme , territori, medi ambient i contractació

2.1 Proposta de ratificació de la sol·licitud de subvenció de Gestió forestal sostenible
Fets
L’Ajuntament de Campdevànol és propietari de diverses finques que tenen la consideració de terrenys forestals.
El tècnic forestal del Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès ha redactat les memòries de diverses
actuacions que s’han de dur a terme a les forests municipals i en els marges de camins.
Fonaments de dret
Al BOP Núm. 21 de 2 de febrer de 2015 es publiquen les bases específiques reguladores de les subvencions de la
Diputació de Girona per a actuacions en camins rurals i matèria forestal.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Sol·licitar una subvenció de 2.629,94 € per l’actuació de la línia 1 “Sega de marges de camins municipals”
2. Sol·licitar una subvenció de 10.640,00 € per l’actuació 2.a “Creació de reserva forestal de 25 anys”
3. Sol·licitar una subvenció de 4.312,44 € per l’actuació 2.b “Creació d’espais oberts mitjançant la recuperació
d’antigues pastures”.
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.
7. Sotmetre a la ratificació de la Junta de Govern aquest Decret de l’Alcaldia
S’aprova per unanimitat
2.2 Proposta de rescissió del contracte d’explotació del Diagonal amb l’antic adjudicatari
En data 27.1.2014 es va signar el contracte de l’adjudicació de l’explotació de la gestió del Bar del Diagonal amb
la Sra. Mònica Canalies Tengo
En data 21.1.2015 la senyora Mònica Canalies Tengo va presentar escrit de renuncia a l’explotació del Bar
Diagonal. Però va continuar prestant el servei fins a la nova adjudicació
L’ajuntament va tornar a licitar per procediment obert diversos criteris d’adjudicació l’explotació del Bar del
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Diagonal
Atès que l’esmentat concurs va quedar desert es va procedir a l’adjudicació de l’explotació del contracte en
data 6.3.2015 amb una nova adjudicatària pel termini d’un any.
En data 6 de març de 2015 la senyor Mònica Canalies va presentar factures justificatives de les despeses
generades per l’explotació del bar per millores i adquisició de material per tal que l’ajuntament pugues
adquirir-les i compensar-les al deute generat.
D’acord amb la proposta presentada , es proposa a la JGL
Primer Aprovar l’acta de rescissió del contracte d’explotació de la gestió del Bar Diagonal amb la senyora
Mònica Canalies compensant part del deute generat amb l’adquisició del material per import de 1331, 00 euros
per l’adquisició de l’equip de musica, pantalla i projector i registradora , tal i com consta en l’acta i compensar
aquest import pel deute generat de la senyor M. Canalies. Segon Notificar el present acord a la senyora Mònica
Canalies Tengo
Tercer . Comunicar-ho a la tresoreria i intervenció municipal als efectes oportuns
S’aprova per unanimitat
Intervencions : En referència al mural pintat per la senyora Tengo , l’ajuntament te interès en que l’obra pugui
restar en exposició tot i no poder-lo adquirir , no obstant entén i autoritza a que l’artista sota el seu criteri ,
pugui retirar-lo pintant a sobre del mateix color que l’existent a la sala, prèvia autorització i concreció de dia i
hora a l’ajuntament.
2.3 Proposta d’aprovació de la regulació del mercat municipal
L’ajuntament de Campdevànol va aprovar amb caràcter definitiu el reglament del mercat municipal de
Campdevànol de venda no sedentària en data 13 d’octubre de 2014 amb la publicació del text íntegre del
regalament al BOPG núm 195.
D’acord amb el que estableix l’article 3 del Reglament el nombre màxim , total o parcial per especialitats de parades i
autoritzacions del mercat s’estableix per l’Alcalde d’acord amb els criteris
1.

El sòl públic disponible.

2. La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es poden establir percentatges de parades
destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat d’assegurar una oferta comercial variada i
racional.
3.

Els condicionaments urbanístics i circulatoris.

4.

Aspectes mediambientals i de política social

D’acord amb l’article 6è del reglament del procediment de selecció , estableix que per tal de cobrir les vacants
com les noves autoritzacions no podrà ser automàtic i s’ha de realitzar en règim de concurrència competitiva,
amb convocatòria pública , basant en els principis de transparència , imparcialitat i publicitat.
Atès que s’observen en les places existents del mercat vacants,
Atès que la petició d’autoritzacions a l’ajuntament és nombrós
Atès el plànol i la distribució per àmbits presentat pels serveis municipals , en que s’observa la distribució per
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tipologies.
La Junta de Govern local acorda per unanimitat
Primer : no ampliar el mercat municipal
Segon establir que els metres lineals vacants seran destinats a són:
Sabates
Roba per la Llar
Salats, conserves i olives
Tercer Aprovar la convocatòria i les bases per la concessió de noves autoritzacions .
3

Serveis a les persones

S’acorda deixar sobre la taula el present punt i requerir formalment a les entitats per tal que en le termini
màxim de 10 dies presentin la documentació necessària per la correcte sol.licitud
3.1 Proposta de resolució d’atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre del municipi
1 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:

Interès general de l’activitat/activitats pel poble (fins a 20 punts):
1

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

2

Col·laboració amb activitats realitzades per l’Ajuntament

3

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

Impacte social i originalitat de les activitats realitzades (fins a 20 punts):
4

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

5

Inexistència d’activitats anàlogues al municipi. Originalitat.

6

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

7

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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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:
8 Acceptar la subvenció en el termini establert en cada cas i aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la
convocatòria
9 Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins el termini establert
10 Justificar documentalment el bon fi de la subvenció
11 Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals s’atorga la subvenció
12 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
13 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
14 Signar la Declaració responsable sobre compliment de requisits generals per a ser beneficiari de la subvenció,
segons model facilitat per l’Ajuntament
15 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
S’acorda deixar sobre la taula el present punt i requerir formalment a les entitats per tal que en le termini
màxim de 10 dies presentin la documentació necessària per la correcte sol.licitud

B) APROVACIÓ SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS I VEÏNALS DE CAMPDEVÀNOL PER LES
ACTIVITATS REALITZADES AL LLARG DE L’EXERCICI 2014
ANTECEDENTS
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.
L’Alcalde ha emès informe valoratiu de les activitats subvencionades atorgant una puntuació en funció
dels criteris següents:

6

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

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.
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
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

Total ajut
379,50
1.259,50

Concepte
Promoció de la cultura popular i tradicional
Activitats culturals

Grallers i Geganters
Amics de Sant Pere d’Auïra

744,25
298,50

Promoció de la cultura popular i tradicional
Activitats culturals

Associació de Pintors Coll B.

298,50

Promoció de dibuix per nens petits

Kolectiu Kampdevànol

601,50

Activitats culturals de joventut

AV Barri Estació

998,50

Activitats culturals i Festa del barri

379,00

Activitats culturals i Festa del barri

AV Barri del Roser
TOTAL

4.959,25

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:
16 Acceptar la subvenció en el termini establert en cada cas i aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la
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convocatòria
Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins el termini establert
Justificar documentalment el bon fi de la subvenció
Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals s’atorga la subvenció
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
21 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
22 Signar la Declaració responsable sobre compliment de requisits generals per a ser beneficiari de la subvenció,
segons model facilitat per l’Ajuntament
23 Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars, d’aquestes bases generals o d’altres
disposicions generals vigents

17
18
19
20

24 Publicaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Campdevànol les subvencions concedides.
S’acorda deixar sobre la taula el present punt i requerir formalment a les entitats per tal que en le termini
màxim de 10 dies presentin la documentació necessària per la correcte sol.licitud

C) APROVACIÓ SUBVENCIONS A ENTITATS EDUCATIVES DE CAMPDEVÀNOL PER LES
ACTIVITATS REALITZADES AL LLARG DE L’EXERCICI 2014
ANTECEDENTS
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.
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.
La Intervenció ha emès informe sobre l'existència de crèdit disponible, així com la comprovació que el
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beneficiari no és deutor de la hisenda municipal.
FONAMENTS JURÍDICS
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
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:
25 Acceptar la subvenció en el termini establert en cada cas i aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la
convocatòria
26 Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins el termini establert
27 Justificar documentalment el bon fi de la subvenció
28 Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals s’atorga la subvenció
29 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
30 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
31 Signar la Declaració responsable sobre compliment de requisits generals per a ser beneficiari de la subvenció,
segons model facilitat per l’Ajuntament
32 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 deixar sobre la taula el present punt i requerir formalment a les entitats per tal que en le termini
màxim de 10 dies presentin la documentació necessària per la correcte sol.licitud
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D) APROVACIÓ SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES DE CAMPDEVÀNOL PER LES
ACTIVITATS REALITZADES AL LLARG DE L’EXERCICI 2014
ANTECEDENTS
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.
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.
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
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 esportives de Campdevànol corresponent a activitats
organitzades durant l’exercici 2014 que seguidament s’especifiquen:
Entitat

Total ajut
400,00

Concepte
Promoció de l’esport

Club Bàsquet

800,00

Promoció de l’esport

Grup Excursionista

800,00

Promoció de l’esport

Associació Pesca el Freser

200,00

Promoció de l’esport

Club Petanca

200,00

Promoció de l’esport

Futbol Sala
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Unió Esportiva Campdevànol

800,00

Promoció de l’esport

Unió Ciclista Campdevànol

200,00

Promoció de l’esport

Moto Club Campdevànol

200,00

Promoció de l’esport

TOTAL

3.600,00

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:
1 Acceptar la subvenció en el termini establert en cada cas i aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la
convocatòria
2 Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins el termini establert
3 Justificar documentalment el bon fi de la subvenció
4 Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals s’atorga la subvenció
5 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
6 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
7 Signar la Declaració responsable sobre compliment de requisits generals per a ser beneficiari de la subvenció,
segons model facilitat per l’Ajuntament
8 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 deixar sobre la taula el present punt i requerir formalment a les entitats per tal que en le termini
màxim de 10 dies presentin la documentació necessària per la correcte sol.licitud

9

Informació de presidència
1)

Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.

24/02/2015

No subjecció IVTM remolc a nom de Remei Sala.

26/02/2015

Liquidació de pressupost 2014.

27/02/2015

Suspensió procediment executiva deutes Albert Malagelada.

27/02/2015

Convocatòria Junta de Govern Local.

02/03/2015

Concessió llicència obres a Joaquim Serrador per canviar banyera per dutxa.

02/03/2015

Canvi titularitat llicència activitat venda fruita a Immaculada López.
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03/03/2015

Delegació potestat celebració casament a Gerard Soler.

03/03/2015

Traspàs concessió nínxol a Lidia Fajula.

03/03/2015

Modificació liquidació plusvàlua a nom de BBVA.

03/03/2015

Retirada vehicle abandonat a la via pública a nom de Josep O Guindo.

04/03/2015

Retirada vehicle abandonat a la via pública a nom de Joaquim Hernando.

04/03/2015

Arxiu expedient ordre execució neteja vegetació solar Av. Catalunya.

05/03/2015

Imposició multes coerciatives per incompliment legalització activitat obrador de carn a Ramon
Corominas.

05/03/2015

Baixes rebuts padró IVTM.

05/03/2015

Liquidacions aprofitament especial domini públic.

05/03/2015

Liquidacions aprofitament especial domini públic.

05/03/2015

Liquidacions aprofitament especial domini públic.

06/03/2015

Adjudicació contracte explotació bar Diagonal a Míriam Méndes.

06/03/2015

Nomenament òrgan instructor reclamació patrimonial propietaris Pl. Mainada 6-7.

09/03/2015

Adjudicació contracte obres ferm carrer Fulla a Construccions Icart.

09/03/2015

Sancions trànsit.

10/03/2015

Sol.licitud subvenció en matèria forestal.

10/03/2015

Imposició multes coerciatives incompliment comunicació canvis activitat comerç menjar a Montserrat
Martínez.

10/03/2015

Concessió llicència obres a Esperanza Gutierrez per reforma cuina.

10/03/2015

Revocació autorització instal.lació parada mercat a Diego Amaya.

10/03/2015

Imposició sanció per infracció ordenança tinença animals a Neiva Moreno.

10/03/2015

Imposició segona multa coerciativa a Grupo Gaudit II.

12/03/2015

Concessió llicència obres a Patllari Masmitjà per enderroc construcció auxiliar.

12/03/2015

Concessió llicència obres a Albert Vergés per tancament finca.

12/03/2015

Concessió llicència obres a Francesc Puig per tancament finca.

12/03/2015

Concessió llicència obres a propietaris Pl. Estació 2 per foradar façana per ventilació.
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12/03/2015

Concessió llicència obres a Joan Silva per pavimentar pati.

12/03/2015

Exempció IVTM a Danis E Montalvan.

12/03/2015

Exempció IVTM a Yolanda Martínez.

12/03/2015

Liquidacions plusvàlues.

13/03/2015

Devolució canvi aparcament a Joan Prat.

13/03/2015

Devolució canvi aparcament a Josep Bras i Maria Boqueras.

13/03/2015

Bonificació IBI a Susana Ullastres.

13/03/2015

Desestimació recurs taxa escombraries a Enriqueta Vilalta.

Assabentats
2)

Informació sobre la previsió d’inici d’obres de la nova Escola Pirineu. Implantació i acte
institucional de visita a les instal·lacions.
Les obres havien d’iniciar-se aquesta setmana i tot i haver tallat el carrer , l’empresa no ha iniciat. S’han dement
explicacions, segurament inicien la setmana vinent per un tema tràmits de la pròpia empresa.
3) Donar compte de l’inici de prestació de servei al nou Bar Diagonal.
El nou bar del diagonal ja està en funcionament i de moment sembla que funciona
4) Donar compte de la tramitació d’expedient de ruïna al Carrer Hortes.
S’ha procedit a la declaració de ruïna, i s’ha instat a la propietat que s’ha manifestat en la voluntat d’executar-ho
ells, no obstant encara no tenim el projecte.
5) Informació i debat sobre la proposta de construcció de la nova nau de Comforsa. Estat del
procediment i informació. Proposta de futur sobre el Canal del Martinet.
Comforsa finalment executarà el projecte on prèvia, no obstant ha sorgit una altre problema amb la propietat i
concessió d’aigües del canal. Temps enrere el dret de concessió d’explotació del canal tenia diversos beneficiaris
que ja van renunciar, ara a data d’avui només en queda un que sembla que s’ha posta d’acord amb Comforsa
per extingir-lo. L’extinció d’aquest dret implica que el canal quedarà sec en el seu pas per Campdevànol , fet
que per nosaltres implica tres actuacions
1.
Plantejar-se que mantenir aigua al canal costa anualment 16.000.000 de les antigues pessetes, un fet
insostenible per al nostre municipi
2. El fet que s’assequi el canal, comporta que tota la xarxa soterrània del canal quedarà seca.
3. La part superficial , aj està destinada des de l’antic planejament a vialitat majoritàriament, però en
hi ha alguna que consta com a d’interès local que caldrà saber quina solució es planteja ( si
mantenir aigua artificial o be fer un passeig) , caldrà fer una consulta popular al respecte.
6) Informació sobre conflicte entre Ràdio Campdevànol i Protecció Civil Campdevànol. Enfoc
Finalment sembla que no hi ha acord entre les parts per mantenir-se en el mateix espai, per aquest motiu i atès
que no es una propietat municipal l’actual local, la Radio ha buscat un altre espai on instal.lar-se que ja ens
comunicarà.
7) Acord sobre despesa publicitària 2015. Contracte LIVE FM i el 9 Nou. Proposta definitiva
Resta una partida de 2000 euros que sinó es destina serà absorbida per vinculació.
8) Aprovació de la proposta de concessió de subvencions per entitats per l’any 2014
Queda pendent del requeriment a les entitats
9) Publicació del nou butlletí municipal de Campdevànol
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Els regidors estan al cas , i ja s’han posat en contacte amb la Sandra .
10) Repàs i valoració de l’avanç de les obres i projectes en procés d’execució.
a. En tràmit. Obres de millora dels vestuaris del Camp de Futbol. Estat. Previsió.
Previsió d’inauguració
Està prevista la reunió amb la constructora dema a les 15.30 h per tancar l’obra i procedir a la inauguració.
Quedaran petites coses per resoldre , però no estaven contemplades al projecte .
b. Obres de construcció d’una caldera de biomassa. Estat. Previsió. Terminis
La caldera ja està en funcionament.
c. Licitació obres nova il·luminació Carretera de Gombrèn. Estat
L’obra ja està adjudicada, es preveu que iniciïn les obres la setmana vinent.
d. Obres de millora de la vorera de l’església, de carrer Miraflors i de Vista alegre.
L’obra ja està adjudicada i pendent d’inici.
11) Altres assumptes d’interès
12) Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana
Assabentats
10 Informació de regidories
El regidor J Garcia i l’alcalde informen que la junta del tennis ha manifestat la seva voluntat de plegar . Cal
veure com procedeixen.
L’alcalde demana que els regidors diguin aviat si tenen punt per l’ordre del dia del Ple del dia 26.3.2015 atès
que és el darrer ordinari de la legislatura.
El regidor Sr Soler diu que te interès en l’aprovació del Reglament de gestió del Torrent de la Cabana.
11 Varis, precs i preguntes
Sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió que jo com a secretaria en dono fe.

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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