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 8/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 13 d’abril 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: 20:10
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 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.
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 30.3.2015)
1.2 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2015/06 d’acord amb àrees
O/2015/ 7
P/2015/5
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
1.5 Donar compte de l’aprovació de les bases i convocatòria d’una plaça temporal a
temps parcial de relleu d’oficial 2on de la Brigada municipal
2 Urbanisme , territori, medi ambient i contractació
2.1 Aprovació certificació d’obra núm. 1 actuació Millora de l’enllumenat del tram urbà
de la carretera de Gombrèn
2.2 Proposta aprovació d’acord d’adjudicació d’una llicència d´ús privatiu dels horts
urbans situats a la finca de Martinet
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Serveis a les persones
Informació de presidència
1) Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
2) Altres assumptes d’interès
- Llicència de comforsa per executar un mur i un fossat
- Sol·licitud de Ginebra Torres sobre la col·locació d’un bar al camp de
futbol
- Escrit de queixa del bàsquet Campdevànol per l’estat del teulat
- Sol·licitud de subvenció de l’associació de pesca el “Freser”
- Aprovació dels calendaris laborals del 2015 del personal
- Proposta d’acceptació d’una cessió de terreny a Pernau
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 30.3.2015
S’aprova per unanimitat
1.2 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
1.3 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2015/06 d’acord amb àrees
O/2015/ 7
P/2015/5
S’aprova per unanimitat
1.4 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 i s’acorda no efectuar temporalment pagaments de certificacions
d’obra de PUOSC , per tal de compensar ingressos amb despeses .
1.5 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta i càrrec directe
bancari
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S’aprova per unanimitat
1.6 Donar compte de l’aprovació de les bases i convocatòria d’una plaça temporal a temps
parcial de relleu d’oficial 2on de la Brigada municipal
Vista la necessitat de contractar amb caràcter temporal i jornada parcial la cobertura d’una
plaça d’oficial 2on de la Brigada municipal vacant parcialment en la plantilla municipal, les
característiques de la qual són les pròpies del lloc de treball
Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal referida i de
conformitat amb l’ article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció per la contractació d’
una plaça d’oficial 2a de la Brigada municipal en els termes en que figuren en l’ expedient.
SEGON. Convocar les proves selectives per la provisió de la plaça a dalt referida.
TERCER. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona , en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’ edictes
de l’ Ajuntament.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de l’ Estat un extracte de la convocatòria, sent la data d’
aquest anunci la que servirà pel còmput del termini de presentació d’ instàncies.
S’aprova per unanimitat
L’alcalde explica que el contracte de relleu a les AALL només permet fer el 50% de jubilació si es
contracte un altre treballador TEMPORAL. . La jornada d’aquest nou treballador seria a jornada
parcial atès que no hi ha dotació pressupostària suficient per fer jornada sencera.
2

Urbanisme , territori, medi ambient i contractació

2.1 Aprovació certificació d’obra núm. 1 actuació Millora de l’enllumenat del tram urbà de la
carretera de Gombrèn
Vista la certificació d’obra núm. 1, corresponent a les obres “Millora de l’enllumenat del tram urbà de
la carretera de Gombrèn”, inclosa amb el número 1333 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 nou mil tres-cents
trenta-quatre euros i noranta-set euros (9.334,97.-€).
La Junta de govern local per unanimitat acorda:
1.

2.

Aprovar la certificació d’obra núm. 1 de les obres “Millora de l’enllumenat del tram urbà de la
carretera de Gombrèn”, i que importa la quantitat de nou mil tres-cents trenta-quatre euros i
noranta-set euros (9.334,97.-€), que serà abonada al contractista adjudicatari Ricam Instal.lacions
Elèctriques, S.L.
Trametre el present acord, juntament amb dos exemplars de la certificació d’obra aprovada, als
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3.

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.
Comunicat el present acord a Intervenció i al contractista adjudicatari als efectes oportuns.

S’aprova per unanimitat
2.2 Proposta aprovació d’acord d’adjudicació d’una llicència d´ús privatiu dels horts urbans
situats a la finca de Martinet
Fets
1.

Per resolució de l’Alcaldia de 25/11/2013 es va aprovar la convocatòria de concurs per a la
concessió de 24 llicències d’us privatiu dels horts urbans titularitat de l’Ajuntament de
Campdevànol, situats a la finca El Martinet, pel seu conreu ecològic agrícola amb destinació a
l’autoconsum.

2.

Ha formalitzat sol·licitud de llicència el senyor Javier Muñoz Soria, segons petició NRE 478 de
8/04/2015.

Fonaments de dret
 Reglament de règim d’ús i adjudicació dels horts urbans del municipi de Campdevànol
 Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les administracions públiques
 Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Acord
Vista la resolució de l’Alcaldia de 16 de desembre de 2013, de delegació de competències a favor de la
Junta de Govern Local, s’acorda:
Primer. Adjudicar la llicència d’ús de l’hort urbà núm. 14, salvant el dret de propietat i sens perjudici
d’altres, a favor del senyor Javier Muñoz Soria.
Segon. Informar a l’interessat que la llicència atorgada té caràcter personalíssim i no es pot cedir,
alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es derivin de l’autorització d’ús, ni
trametre-la a tercers, així com hauran de donar compliment a la resta de requeriments previstos.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat als efectes oportuns
S’aprova per unanimitat
3

Serveis a les persones
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Informació de presidència

Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
10/02/2015

Llicència urbanística

06/03/2015

Reclamació responsabilitat patrimonial.

11/03/2015

Convocatòria Junta de Govern.

11/03/2015

Declaració ruïna immoble situat al carrer Hortes 5-7.

12/03/2015

Celebració cursa comte Arnau.

12/03/2015

Traspàs concessió nínxol.

13/03/2015

Pla de seguretat enllumenat ctra. de Gombrèn.

13/03/2015

Desestimació recurs sanció trànsit.

17/03/2015

Modificació de pressupost.

17/03/2015

Concessió llicència obres per rehabilitació façana.

17/03/2015

Concessió llicència obres per reforma bany i paviment.

17/03/2015

Concessió de nínxol.

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.

23/03/2015

Exempció IVTM.

23/03/2015

Convocatòria Ple.

23/03/2015

Gratificacions nòmina.

26/03/2015

Convocatòria Junta de Govern Local.

26/03/2015

Bestreta pagament excursió sagrada Família.

27/03/2015

Traspàs concessió de nínxol.

27/03/2015

Traspàs concessió de nínxol.

27/03/2015

Traspàs concessió de nínxol.

31/03/2015

Llicència obres ampliació xarxa MT.
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31/03/2015

Canvi ubicació llibreria.

31/03/2015

Sol.licitud subvenció cursa comte Arnau.

31/03/2015

Assabentat activitat ramadera.

01/04/2015

Modificació pressupost 2/2015.

07/04/2015

Llicència obres per enderrocament edifici.

07/04/2015

Llicència obres per col·locació comptador elèctric.

07/04/2015

Llicència obres per reforma bany.

07/04/2015

Llicència obres per reforma bany i cuina.

07/04/2015

Llicència obres per reforma bany.

07/04/2015

Instal·lació estació sísmica.

07/04/2015

Locals i emplaçaments publicitaris eleccions locals.

08/04/2015

Ordre neteja dipòsit residus.

08/04/2015

Bonificació IVTM.

08/04/2015

Exempció IVTM.

08/04/2015

Bonificació IVTM.

09/04/2015

Llicència obres per reforma bany.

09/04/2015

Llicència obres per reforma bany.

09/04/2015

Sol.licitud subvenció enllumenat públic.

Es donen per assabentats
2.Altres assumptes d’interès
- Llicència de comforsa per executar un mur i un fossat.
L’alcalde explica que la llicència només és per al mur i fossat, però que no obstant està parada , atès
que sembla que els propietats estan en disputa, demà es reuneix amb ells per veure si progressa el
projecte
- Sol·licitud de Ginebra Torres sobre la col·locació d’un bar al camp de futbol
Cal contestar-la en el sentit que de moment l’ajuntament no te cap projecte en curs sobre aquest tema
, però que prendrà en consideració la seva sol.licitud quan sigui el moment
- Escrit de queixa del bàsquet Campdevànol per l’estat del teulat
Cal comunicar-los que ja s’ha procedit al seu arranjament
- Sol·licitud de subvenció de l’associació de pesca el “Freser”
Ca comunicar-los que la seva instància entrarà en l’atorgament de subvencions de l’any vinent i que
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caldrà que presentin la documentació oportuna per aquestes.
- Aprovació dels calendaris laborals del 2015 del personal
S’ha aprovat el calendari de jornada de personal de 2015
- Proposta d’acceptació d’una cessió de terreny a Pernau
L’alcalde explica que és un terreny que el planejament marca com a zona verda i que caldrà
preveure la seva expropiació en algun moment. No obstant, s’ha fet una proposat de cessió gratuïta
del terreny i una valoració de l’enderroc dels garatges existents que estan en molt mal estat , per tal
que la propietat pugui formalitzar aquesta cessió temporal a l’ús públic mentre no es desenvolupa el
planejament.
3 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana
5- Informació de regidories
El regidor Sr G. Soler, explica que caldria fer un requeriment als agents rurals atès que la seva
presència seria aconsellable en els punts i dies més conflictius de la font del Querol
El regidor Sr J. Garcia demana si es possible posar el nom a les jornades esportives del municipi de
Joan Rivera López .,. Caldria fer una consulta a les entitats sol.licitant la seva opinió i acordar-ho
amb l’oposició
L’alcalde explica l’agenda de cap de setmana amb el certamen literari , la presentació de l’escola de
futbol i esmenta que la reunió amb les entitats per la nova fiscal va estar positiva i que l’assistència va
ser d’aquelles que realment estaran afectats per la nova normativa. El futbol és una de les entitats que
es veurà més afectada i en aquest sentit li han traslladat la seva preocupació
6- 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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