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 9/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 27 d’abril de 2015

Assistents

Inici: 20:00

Presidència:

Joan Manso Bosoms

Membres:

Joaquim Serrador Rabaseda
Gerard Soler

Fi: 20:40
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

Convidats

Presidència de l’alcalde i l’assistència dels
regidors què es relacionen al marge.

Absents

Marta Bardolet
Sergi Corbatera
Dolors Costa
Jaume Garcia Anglada

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 13.4.2015)
1.2 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2015/07 d’acord amb àrees
O/2015/ 8
P/2015/6
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 Aprovació certificació d’obra núm. 1 i única d’una caldera de biomassa
2.2 Proposta aprovació licitació servei de Bar de la piscina 2015
2.3 Aprovació certificació d’obra núm. 5 i última actuació Augment de pressió al barri del Roser
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3

Serveis a les persones

3.1 Proposta aprovació contracte i conveni de col.laboració per l’edició del llibre dels carrers de
Campdevànol
3.2 Proposta i aprovació de contracte i conveni de col.laboració per l’edició del llibre de la Dansa
de la Gala de Campdevànol
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.

Proposta d’aprovació de les actes de sessió anterior

Es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió de data 13.4.2015
S’aprova per unanimitat
2.

Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització

F/2015/06 d’acord amb àrees
O/2015/ 7
P/2015/5
S’aproven per unanimitat
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
4.

Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta i càrrec directe
bancari

No n’hi han
2.

Urbanisme , territori, medi ambient i contractació
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2.1.Aprovació certificació d’obra núm. 1 i única actuació d’instal·lació d’una caldera de biomassa de 60 kW a les
instal·lacions dels vestidors del camp de futbol municipal de Campdevànol
Vista la certificació d’obra núm. 1 i única, corresponent a les obres d’instal·lació d’una caldera de biomassa de 60
kW a les instal·lacions dels vestidors del camp de futbol municipal de Campdevànol, que importa la quantitat de
seixanta-set mil vuit-cents vuitanta-un euros (67.881,00.-€).
Atès que aquesta certificació s’ajusta a les condicions i als preus estipulats en l’acord d’adjudicació, de 10 de
novembre de 2014.
La Junta de govern local per unanimitat acorda:
1.

Aprovar la certificació d’obra núm. 1 i única, corresponent a les obres d’instal·lació d’una caldera de
biomassa de 60 kW a les instal·lacions dels vestidors del camp de futbol municipal de Campdevànol, que
importa la quantitat de seixanta-set mil vuit-cents vuitanta-un euros (67.881,00.-€).

2.

Traslladar el present acord a Intervenció i al contractista adjudicatari als efectes oportuns.
S’aprova per unanimitat

2.2 Aprovació de la contractació, mitjançant el procediment de contracte menor, del servei de bar de la piscina
municipal, temporada estiu 2015
Prèviament a l’inici de la temporada d’estiu 2015, cal procedir a la contractació del servei de bar de la piscina
municipal.
Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
La Junta de govern Local ACORDA:
1.

Aprovar l’expedient de contractació del servei de bar de la piscina municipal de Campdevànol, temporada
estiu 2015, mitjançant el procediment de contracte menor, de conformitat amb els articles 111 i 138 del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic.

2.

Aprovar el Plec de condicions d’adjudicació i explotació per a la contractació del servei de bar de la piscina
municipal.

3.

Anunciar la licitació a la web municipal, tauler d’anuncis i enviar invitacions als qui han manifestat interès
en el procediment.
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S’aprova per unanimitat
2.3 Aprovació certificació d’obra núm. 5 i última 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
3.

Serveis a les persones

3.1 Proposta i

aprovació

contracte

i conveni de col.laboració per l’edició del llibre dels carrers de

Campdevànol
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT EL SENYOR JOSEP M COLOMER I FOSSAS PER A
L’EDICIÓ D’UN LLIBRE SOBRE EL NOM DELS CARRERS DE CAMPDEVÀNOL
Reunits a Campdevànol , a 16 d’abril de 2015
D’una part:
— El Sr. Joan Manso i Bosoms Alcalde de l’Ajuntament de en ús de les seves atribucions que li atorga l’article
53.1.q del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril , pel qual s’aprova els Text refós de la Llei municipal i de Règim local de
Catalunya en representació
I d’una altra part:
— El Sr. Josep Mª Colomer i Fossas , major d’edat, amb DNI núm. 40592183N, en la seva qualitat de veí
del municipi coneixedor de la història municipal amb domicili als efectes de notificacions a l’Avinguda Verge
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de Núria 3, 17530 de Campdevànol
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per a aquest
acte i lliurement:
EXPOSEN
PRIMER. Que l’Ajuntament de Campdevànol i el senyor Colomer tenen la voluntat d’editar un llibre
que reculli la història dels carres del municipi amb l’objectiu de promoure i fomentar el coneixement de la
història i la cultura local.
SEGON. Per a aconseguir aquest objectiu, l’ajuntament va sol.licitar la col.laboració als veïns

per tal

que aportessin els seus coneixements.
TERCER. Els senyor J Mª Colomer va oferir la seva col.laboració per fer la recerca documental i
aportar i redactar el llibre atesos els seus coneixements sobre el tema.
QUART. Que tant l’Ajuntament com Els senyor J Mª Colomer tenen objectius comuns i que, per tant,
es necessita una col·laboració estreta que permeti precisar els termes del conveni de col.laboració i voluntariat
En virtut de l’exposat, les parts acorden celebrar el present Conveni de Col·laboració i voluntariat de
conformitat amb les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA. Els senyor J Mª Colomer ofereixen la seva col.laboració per fer la recerca documental,
aportar els seus coneixements sobre el tema i aportar i redactar el llibre .
SEGONA. Els senyor J Mª Colomer es compromet a assumir les següents tasques
1.

Fer la recerca documental i de camp de la informació necessària per redactar i fonamentar el
contingut de l llibre.

2.

Redactarà per l’ajuntament amb el nom de “ Campdevànol : els carrers i la seva història” amb
caràcter de col.laboració i voluntariat, del que només n’assumirà una gratificació en cas de benefici
per aquest import

3.

Te dret a obtenir de l’ajuntament 34 llibres per a la seu ús propi

4.

Accepta que els ingressos del llibres serveixin per a sufragar-ne els costos de la seva edició, i
només en percebrà els beneficis que es puguin produïr

5.

No es responsabilitza ni assumeix cap pèrdua en la promoció i edició del llibre.

6.

S’acorda un preu de venda de llibre de 25 euros

7.

S’acorda

l’edició inicial de 250 exemplars en 4 edicions , no obstant accepta que l’ajuntament

pugui editar-ne més, sense necessitat que l’ajuntament hagi de comunicar ni rendir-li comptes al
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respecte.
TERCERA. Que l’Ajuntament es compromet a:
— Editar i promoure la venda dels llibres fent constar el nom del redactor d’aquest.
_ L’ajuntament assumirà els costos de desplaçament i dietes dels voluntaris en la seva tasca de recerca
prèvia presentació justificada de les despeses a l’ajuntament

-

Assumirà els costos de la correcció ortogràfica del text
Assumirà els costos de la impressió dels llibres
Assumirà els costos dels llibres que es quedarà l’autor (34 exemplars)
Promourà la venda dels llibres per sufragar-ne el cost amb les llibreries del municipi que percebran
com a contraprestació de gestió 1 euros per llibre.

-

Que la biblioteca municipal disposarà sempre d’un exemplar del llibre
En cas de pèrdues, l’ajuntament les assumirà en el seu pressupost , així com els beneficis que es
puguin generar

-

El preu de venda de llibre de 25 euros

-

En cas que en la primera edició es generin beneficis aquest seran transferits com a gratificació al

Es compromet a l’edició inicial de 250 exemplars en 4 edicions , no obstant podrà editar-ne més si
ho estima oportú.
senyor J. M Colomer i Fossas

QUARTA. Els fons rebuts per part de l’Ajuntament quedaran com ingressos de l’ajuntament per tal de
compensar-ne les despeses, en cas de pèrdues seran assumides per l’ajuntament, i en cas de benefici en la primer
edició seran liquidats a l’autor com a gratificació

CINQUENA El termini de duració del present conveni de col·laboració s’estima en el temps necessari
per la recerca, col.laboració i redacció del llibre. En tot cas finalitzarà amb l’inici de la comercialització del llibre
SISENA . L’ajuntament es compromet abans de la finalització del present conveni a la presentació de
l’estat de comptes de l’edició del llibre i els ingressos percebuts fins a 13 de març de 2015.
I perquè així consti i en prova de conformitat, ho signen en el lloc i data més amunt indicat.
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents acords
Primer: Aprovar el present conveni que consta transcrit literal en els antecedents
Segon Aprovar la despesa de l’import de 1.706,75 euros en concepte de devolució del beneficis produïts
en la venda del llibre i d’acord amb al quadre de l’estat de comptes adjunt al mateix conveni
Quart Imputar la present devolució a la partida 338.22606 programa activitats culturals municipals
Tercer Comunicar el present acord a la intervenció i tresoreria als efectes oportuns
S’aprova per unanimitat
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3.2 Proposta i aprovació de contracte i conveni de col.laboració per l’edició del llibre de la Dansa de la Gala de
Campdevànol
CONDICIONS DEL CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I ELS SENYORS JOSEP M
COLOMER I FOSSAS I JOSEP M SOLER PER A L’EDICIÓ D’UN LLIBRE “ LA DANSA DE LA GALA DE
CAMPDEVÀNOL “
Reunits a Campdevànol , a 15 de març de 2015
D’una part:
— El Sr. Joan Manso i Bosoms Alcalde de l’Ajuntament de en ús de les seves atribucions que li atorga
l’article 53.1.q del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril , pel qual s’aprova els Text refós de la Llei municipal i de
Règim local de Catalunya en representació
I d’una altra part:
— El Sr. Josep Mª Colomer i Fossas , major d’edat, amb DNI núm. 40592183N, en la seva qualitat de veí
del municipi coneixedor de la història municipal amb domicili als efectes de notificacions al carrer Avinguda
Verge de Núria, núm. 3, C.P. 17530de Campdevànol
El Sr. Josep Mª Soler Tortades , major d’edat, amb DNI núm.40592183N, en la seva qualitat de veí del
municipi coneixedor de la història municipal amb domicili als efectes de notificacions al carrer Miraflors, núm.
12 C.P. 17530 de Campdevànol
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per a aquest
acte i lliurement:
EXPOSEN
PRIMER. Que l’Ajuntament de Campdevànol i els senyors J Mª Colomer i J. Mª Soler tenen la
voluntat d’editar un llibre sobre “La gala i el triomf d’un poble” que reculli la història sobre la dansa de
Campdevànol que ha passat a formar part del Catàleg de Patrimoni Festiu de Catalunya amb l’objectiu de
promoure i fomentar el coneixement de la història i la cultura local.
SEGON. Per a aconseguir aquest objectiu, l’ajuntament te la voluntat de promoure el coneixement dels
veïns sobre la història i cultura local , així com fomentar-ne les seves iniciatives en aquest sentit
TERCER. Els senyor J Mª Colomer i J. Mª Soler atesos els seus coneixements faran la recerca de
documentació i redactaran el llibre .L’ajuntament assumirà la seva edició , gestió i promoció.
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QUART. Que tant l’Ajuntament, com Els senyor J Mª Colomer J. Mª Soler tenen objectius comuns i
que, per tant, es necessita una col·laboració estreta que permeti precisar els termes d’aquest contracte de
col.laboració .
En virtut de l’exposat, les parts acorden celebrar el present Conveni de Col·laboració de conformitat
amb les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA. Els senyor J.Mª Colomer i el senyor J.Mª Soler ofereixen la seva col.laboració per fer la
recerca documental, aportar els seus coneixements sobre el tema i redactar el llibre .
SEGONA. Els senyor J Mª Colomer J. Mª Soler es compromet a assumir les següents tasques
1.

Fer la recerca documental i de camp de la informació necessària per redactar i fonamentar el
contingut del llibre.

2.

Redactarà per l’ajuntament amb el nom de “ La gala un triomf d’un poble”

3.

Te dret a obtenir de l’ajuntament 24 llibres per a la seu ús propi

4.

Accepta que els ingressos del llibres serveixin per a sufragar-ne els costos de la seva edició, i rebre
com a contraprestació de la seva feina col.laboració i drets l’import de

€

5.

No es responsabilitzen ni assumeixen cap pèrdua en la promoció i edició del llibre.

6.

S’acorda un preu de venda de llibre de 17 euros

7.

S’acorda l’edició inicial de 1000 exemplars, no obstant accepta que l’ajuntament pugui editar-ne
més, sense necessitat que l’ajuntament hagi de comunicar ni rendir-li comptes al respecte.

8.

El senyor Josep Mª

Colomer i els senyor J. Mª Soler cedeixen

qualsevol dret i qualsevol

documentació del contingut del llibre a l’ajuntament de Campdevànol.
9.

Que renuncien a qualsevol dret sobre el llibre , sobre els beneficis i/o deutes que puguin generar
i accepten que l’ajuntament en pugui fer noves edicions sense dret a noves contraprestacions.

TERCERA. Que l’Ajuntament es compromet a:
— Editar i promoure la venda dels llibres fent constar el nom del redactor d’aquest.
_ L’ajuntament assumirà els costos de desplaçament i dietes dels voluntaris en la seva tasca de recerca
prèvia presentació justificada de les despeses a l’ajuntament

-

Assumirà els costos de la correcció ortogràfica del text
Assumirà els costos de la impressió dels llibres
Assumirà els costos dels llibres que es quedarà l’autor (24 exemplars)
Promourà la venda dels llibres per sufragar-ne el cost amb les llibreries del municipi que percebran
com a contraprestació de gestió 2 euros per llibre.

-

Que la biblioteca municipal disposarà sempre d’un exemplar del llibre
En cas de pèrdues, l’ajuntament les assumirà en el seu pressupost , així com els beneficis que es
puguin generar la venda dels 1000 exemplars i de la seva re-edició si l’ajuntament ho estima oportú
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-

El preu de venda de llibre serà de 17 euros
Es compromet a l’edició inicial de 1000 exemplars, no obstant podrà editar-ne més si ho estima
oportú.

QUARTA. Els fons rebuts per part de l’Ajuntament quedaran com ingressos de l’ajuntament per tal de
compensar-ne les despeses, en cas de pèrdues seran assumides per l’ajuntament i en cas de benefici aquests
quedaran a l’ajuntament .
CINQUENA El termini de duració del present conveni de col·laboració s’estima en el temps necessari
per la recerca, col.laboració i redacció del llibre.
SISENA . L’ajuntament amb la signatura del present adjunta com annex la liquidació a data 15 de
març de 2015 de l’estat d’ingressos i despeses del llibre. Les noves edicions i/o vendes de llibres pendents de la
primera edició no generaran més drets a favor del senyor J.M Colomer i JMª Soler.
SETENA L’ajuntament liquidarà independentment dels beneficis i/o pèrdues de la venda del llibre de
la present edició i de futures , un únic pagament per el servei de recerca, redacció i drets d’autor per import de
............€ ( per ambdós) al senyor J M Colomer i el senyor J. M Soler, prèvia presentació de factura corresponent.
VUITENA Amb la signatura del present conveni les parts donen per finalitzada la seva relació
contractual
NOVENA : Tot el material i documentació utilitzada pels redactors del llibre així com qualsevol dret
sobre aquest passarà a ser propietat de l’ajuntament de Campdevànol amb la signatura del present conveni.
I perquè així consti i en prova de conformitat, ho signen en el lloc i data més amunt indicat.
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents acords
Primer: Aprovar el present conveni regulador del contracte que

consta transcrit literal en els

antecedents
Segon Aprovar la despesa de l’import de .................. euros en concepte de pagament per la feina
realitzada i els drets d’autor
Quart Imputar la present despesa la partida 338.22606 programa activitats culturals municipals
Cinquè Comunicar el present acord a la intervenció i tresoreria als efectes oportuns
Es deixa sobre la taula

4.

Informació de presidència
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4.1 Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
01/04/2015

Convocatòria i aprovació bases plaça oficial 2a.

07/04/2015

Concessió dret funerari.

08/04/2015

Convocatòria junta de govern local.

09/04/2015

Concessió llicència obres per execució mur i fossat.

10/04/2015

Concessió subvenció al Departament d’Ensenyament en concepte de construcció nova
escola pública.

10/04/2015

Sol.licitud assistència tècnica a la Diputació per redacció plànol de delimitació.

13/04/2015

Sancions trànsit.

14/04/2015

Declaració caducitat llicència obres per reforma habitatge.

14/04/2015

Sol.licitud programes Pt05 i Pt06 al Dipsalut.

14/04/2015

Aprovació addenda 2015 xarxa senders Itinerànnia.

15/04/2015

Compensació deutes amb el departament d’Ensenyament.

15/04/2015

Sol.licitud propostes a entitats financeres per concertació de crèdit.

15/04/2015

Traspàs concessió de nínxol.

16/04/2015

Concessió llicència obres per col.locació de rètols.

16/04/2015

Concessió llicencia obres per soterrament línia BT.

16/04/2015

Canvi titularitat nínxol.

16/04/2015

Concessió llicència obres per rehabilitació bar restaurant.

16/04/2015

Concessió llicència obres per reforç estructural habitatge.

16/04/2015

Pagament en metàl·lic premis certamen literari.

16/04/2015

Liquidació impost transmissió patrimonial i actes jurídics documentals.

17/04/2015

Liquidació per reparació desperfectes en una farola.

17/04/2015

Exempció IVTM.
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17/04/2015

Exempció IVTM.

4.2 Altres assumptes d’interès
4.3 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana
L’alcalde explica l’estat dels següents assumptes:


No ha entrar a l’ajuntament la llicència d’obres de Comforsa, només la del mur.



En referència al canal de Martinet les propietats s’han posat d’acord i deixaran un cabdal mínim
estètic. Comforsa demana per tal d’assumir els possibles incidents que es produeixin que es signi
un conveni de tots els afectats inclòs ajuntament per tal de regular les possibles actuacions que es
produeixin en el transcurs dels anys amb el canal de Martinet.

5.



Dimecres es farà la reunió e la comissió de seguiment de la nova escola.



L’ajuntament ha tingut coneixement que hi ha un nou propietari que adquirirà la finca de Niubó.

Informació de regidories

El senyor Gerard Soler demana que s’analitzi la possibilitat de sol.licitar al SOC subvenció per la llei de Barris.
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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