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 7/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 30 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: 21:10
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 i en virtut del nomenament de la Direcció General d’Administració Local de data 24 de febrer
de 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.
L’alcalde abandona la sessió a les 20.20 i s’incorpora a la sessió a les 21.05
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 16.3.2015)
1.2 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2015/05 d’acord amb àrees
O/2015/ 6
P/2015/4
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 aprovació certificació núm. 3 i 4a i última de l’ obra de vestuaris del pavelló
2.2. Proposta d’aprovació certificació d’obra núm. 5 i última de l ‘actuació : augment de pressió al
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barri del Roser
2.3 Acord de denegació sol·licitud d’instal·lació de màquines recreatives amb premi tipus B al bar
del pavelló municipal d’esports Mercè Guix
3
Serveis a les persones
3.3 Proposta aprovació liquidació a terminis de la connexió a la xarxa de clavegueram
expedient 6.3.3/2/2014 .
4

5
6

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
Informació de regidories
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 16.3.2015
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/2015/5
Proposta d’aprovació de la relació O/2015/6
Proposta d’aprovació de la relació P/2015/4
S’aproven per unanimitat
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

2
Urbanisme , territori, medi ambient i contractació
2.1 Proposta aprovació certificació núm. 3 de l’obra vestuaris del pavelló i aprovar l’annex dels preus
contradictoris corresponents a la 4a i última certificació de l’ obra de vestuaris del pavelló
En data 2 de juliol de 2014, l’Ajuntament de Campdevànol i l’empresa Construccions Desmo SA van formalitzar
el contracte d’obres per la “Reforma, adequació i ampliació dels vestidors del camp de futbol municipal de
Campdevànol”.
La Diputació de Girona va atorgar una subvenció de 50.000,00 euros a l’Ajuntament de Campdevànol per a la
instal·lació d’una caldera de biomassa de 60 kW a les instal·lacions dels vestidors del camp de futbol municipal
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de Campdevànol. Aquesta actuació ha requerit la modificació del contracte no executant determinades partides
per pressupost d’execució material de 8.091’84 euros, d’acord amb la clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules
administratives particulars.
La Junta de Govern Local va a acorda adjudicar a l’empresa Construccions Desmo, SA el contracte de les obres del
projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa de 60 kW a les instal·lacions dels vestidors del camp de futbol
municipal de Campdevànol, per import de 56.100,00 euros, més 11.781,00 euros corresponents al 21% d’IVA,
tramitat mitjançant procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia.
Durant l’execució de l’obra s’estan produint una sèrie d’imprevistos, no contemplats en el projecte, com ara que
el mal estat de les terres trobat en fase d’obra i no previsibles ha derivat en la necessitat de dur a terme un
encofrat per als fonaments; que la part baixa de les façanes posteriors enderrocades s’han trobat executades com
a mur de formigó i no com a mur d’obra de fàbrica; l’absència de rajola porcellànica al mercat de color verd
classe antilliscant III implica la col·locació de paviment de resines; la possibilitat d’obtenir una subvenció de
DIPSALUT per tal de minimitzar els riscos de transmissió de legionel.la implica la modificació del sistema de
l’aigua; que la realitat del clavegueram existent trobat en fase d’obra ha propiciat la necessitat d’executar unes
arquetes de registre per a un millor manteniment; que per millorar la sostenibilitat de l’edifici es fa necessària la
substitució de les finestres exteriors i per a una major seguretat i higiene exterior de l’edifici es considera
convenient la incorporació de l’execució de les baranes exteriors, les escales d’accés a les cobertes i els
pavimentats dels fossats; o que dos dels vestuaris estan a punt de finalitzar i es podran posar en funcionament i a
disposició dels usuaris de forma independent de la resta d’obra sense cap element de perill per a aquests, però
perquè això passi, atès que no s’ha pogut disposar de la instal·lació de la caldera de biomassa pel retard en la
notificació de la subvenció concedida per la Diputació de Girona i la necessitat de tramitar prèviament
l’exposició pública del projecte i la licitació de l’obra, ha sorgit la necessitat d’adaptar la instal·lació realitzada
amb la caldera de gas preexistent.
Per resoldre aquests imprevistos, la majoria dels quals contenia preus no contemplats en el projecte, el
contractista i el director de l’obra han procedit a la negociació dels preus. Com a resultat de la qual han redactat
les actes de preus contradictoris que han estat objecte d’aprovació en les Juntes de Govern Local de data
10/11/2014 i 1/12/2014 i que es completen ales de la Junta de Govern Locals de data 17.2.2015
Fonaments de dret
_ Decret 179/1995 , de 13 de juny , Reglament d’obres activitats i serveis de l’ens local. ROAS
_ Real Decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre , pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del
sector Públic . LCSP
_ Real Decret 1098/2001. de 12 d’octubre, Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
públiques
_ Plec de clàusules administratives particulars del contracte d’obres per l’execució del projecte de reforma ,
adequació i ampliació dels vestidors del camp de futbol . PCAP
_ Llei 7/1985 , de 2 d’abril , Reguladora de Bases de Règim local. LRBRL
_ Llei 30/1992 Règim jurídic i procediment administratiu com. LRJ-PAC
Atès que els fets esmentats han representat la modificació de projecte incrementat el preu del pressupost
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global de l’obra.
A la vista dels informes del tècnic municipal i de secretaria intervenció
Es proposa a la JGL
Primer. Aprovar l’annex del projecte que conformen les diferents actes de preus contradictoris en una 4a i
última certificació
Segon. Aprovar el nou import del projecte , amb un increment global de 0,21% sobre el preu d’adjudicació de
PEM i que es correspon a un import de 26.390,61 euros .
Tercer Aprovar el nou import global del projecte incloses les modificacions per import total IVA inclòs de
216.066,84 €
Quart: Procedir a la modificar en el pressupost municipal pel nou cost del projecte.
Cinquè : procedir a trametre a PUOSC la tercera i quarta certificació junt amb la documentació justificativa i les
factures corresponents a aquestes
Sisè: Aprovar l’acta de recepció i final d’obra corresponent al global de les certificacions emeses i fer-ne tramesa
a PUOSC per la seva oportuna justificació
S’aprova per unanimitat

2.2. Proposta d’aprovació certificació d’obra núm. 5 i última de l ‘actuació : augment de pressió al barri del
Roser
Vista la certificació d’obra núm. 5 i última, corresponent a les obres “Augment de pressió al barri del Roser”,
inclosa amb el número 1332 en el Programa general per l’anualitat 2012 del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya 2008-2012, i que importa la quantitat de quinze mil dos-cents dos euros amb trenta-quatre cèntims
(15.202,34.-€).
La Junta de govern local per unanimitat acorda:
1.

Aprovar la certificació d’obra núm. 5 i última de les obres “Augment de pressió al barri del Roser”, i que
importa la quantitat de quinze mil dos-cents dos euros amb trenta-quatre cèntims (15.202,34.-€), que serà
abonada al contractista adjudicatari Assa Hidràulica i Electricitat, SL.

2.

Trametre el present acord, juntament amb dos exemplars de la certificació d’obra aprovada, als Serveis
Territorials a Girona del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya de conformitat amb la base 11.1 d’execució del Pla.

3.

Comunicat el present acord a Intervenció i al contractista adjudicatari als efectes oportuns.
S’aprova per unanimitat
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2.3 Acord de denegació sol·licitud d’instal·lació de màquines recreatives amb premi tipus B al bar del
pavelló municipal d’esports Mercè Guix
Fets
La Sra. Ginebra Flores González, actual adjudicatària del servei de bar del pavelló municipal d’esports Mercè
Guix, ha sol·licitat autorització per a la instal·lació de màquines recreatives amb premi, en concret una de Bono
Loto i una escurabutxaques, al local del bar.
Els Serveis Tècnics municipals han emès informe en el sentit que, de conformitat al que estableix l’article 24.2 del
Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, no es pot
autoritzar la instal·lació de màquines recreatives tipus B en els bars i restaurants bars que siguin locals o
dependències complementàries d’altres locals, edificis o recintes i establiments destinats a espectacles públics i
altres activitats recreatives o esportives.
Fonaments de dret


Article 24.2 del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i
d’atzar.

Acord
En conseqüència, la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
1.

Denegar la petició formulada per la senyora Ginebra Flores González, d’instal·lació de màquines recreatives
amb premi tipus B al local de bar del pavelló municipal d’esports Mercè Guix, en atenció al contingut de
l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals i de conformitat al Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual
s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar.

2.

Notificar aquest acord a la interessada amb indicació dels recursos que pot interposar.
S’aprova per unanimitat
3 Serveis a les persones
3.1 Proposta aprovació liquidació

a terminis de la connexió a la xarxa de clavegueram

expedient

6.3.3/2/2014
L’Agència Catalana de L’aigua va haver de cessar la derivació d’Aigües públiques del diu Freser a
través de la sèquia Molinar. Aquest fet va agreujar el problema de les molèsties derivades del fet que
alguns dels habitatges del sector del carrer de la Fulla i Raval no estaven connectats a la xarxa
municipal de sanejament. Per tal de facilitar aquesta connexió i realitzar les actuacions de manera
conjunta a tot el sector, l’Ajuntament va oferir-se a executar les obres de manera subsidiària a càrrec
dels propietaris afectats .
El cost previst inicial de repartiment entre els veïns es va preveure en uns 400 euros que en la
liquidació final ha estat de 810, 12 euros per la finca del carrer de la Fulla número 2.
Atès que l’interessat va sol·licita un ajornament i ateses les circumstàncies sobrevingudes d’aquest.
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D’acord amb l’informe de serveis socials que confirmen la possibilitat de pagament per aquest de
forma fraccionada
Es proposa a la Junta de Govern local
Primer. Liquidar l’import de 810,12 euros a la propietat de la finca del carrer de la Fulla numero 2 seguint el
criteri de serveis socials de 100 euros mensuals , fins a la liquidació definitiva del import
Segon Notificar-ho a la propietat als efectes oportuns

4

S’aprova per unanimitat
Informació de presidència

5

Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.

06/03/2015

Reclamació responsabilitat patrimonial presentada per Núria Gómis.

11/03/2015

Convocatòria Junta de Govern.

12/03/2015

Celebració cursa comte Arnau.

12/03/2015

Traspàs concessió nínxol a favor d’Elisa Pérez.

13/03/2015

Desestimació recurs sanció trànsit a nom de Joaquina Ruano.

11/03/2015

Declaració ruïna immoble situat al carrer Hortes 5-7.

17/03/2015

Modificació de pressupost.

17/03/2015

Concessió llicència obres a Núria Gil per rehabilitació façana.

17/03/2015

Concessió llicència obres a Miquel Navas per reforma bany i paviment.

17/03/2015

Concessió de nínxol a favor de Rita Rifà.

18/03/2015

Modificació de pressupost.

18/03/2015

Pagament a Consorci Benestar social fiances targetes font del Querol.

19/03/2015

Sancions trànsit.

20/03/2015

Bonificacions impostos serveis socials.

23/03/2015

Reconeixement trienni antiguitat a Montserrat Borrull.

23/03/2015

Exempció IVTM a Laura Márquez.
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23/03/2015

Convocatòria Ple.

6

Informació de regidories

7

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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