ACTA 1/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 14 DE GENER DE 2009
Assistents
Presidència:

Núria López i Rodríguez

Regidors:

Ferran Martínez i Ramos
Joan Rivera i López
Ramon Perearnau i Morera

Convidats:

Roser Caballero i Martínez
Eva Martínez i Cazorla

Al
despatx
de
l’Alcaldia
de
l’Ajuntament
de
Campdevànol,
essent les 19:50 hores del dia 14
de gener de 2009, es reuneix la
Junta de Govern a l’objecte de
celebrar sessió ordinària en primera
convocatòria sota la presidència de
l’alcaldessa Il·lm. Sra. Núria López i
Rodríguez,
i
l’assistència
dels
regidors que es relacionen al
marge.

Actua com a secretària accidental la Sra. Montserrat Borrull i Fragoso.
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.C. del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, la Presidència obre la sessió per a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia :
1.
2.

3.
4.

Aprovació actes sessions anteriors.
Informe resolucions de l’alcaldia:
2.1. Desistiment i arxiu sol·licitud llicència obres Exp. 6.7/1-62/08
2.2. Acord de bonificacions d’escombraries i aigua – Exp.: H.2.3.4.4/84/08
2.3. Resolucions sobre al·legacions tinença gossos – Exp. H.2.3.4.4./85/08
2.4. Anul·lació % recàrrec –Exp.: H.2.3.4.4./86/08
2.5. Acord d’exempció d’Impost vehicles – Exp.: H.2.3.4.4./87/08
2.6. Indemnització per invalidesa absoluta a Diego Vigueras Pérez.
2.7. Tramesa còpia expedient administratiu i sol·licitud defensa jurídica
recurs contenciós administratiu 691/2008.
Sol·licitud FEDER 2007-2010 Eix 2
Aprovació projecte i sol·licitud de participació a la convocatòria Fons Estatal
Inversions Locals

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS

S’aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 17 de
desembre de 2008.
2. INFORME RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA

Sotmeses a la consideració de la Junta de Govern Local les resolucions de l’alcaldia
que a continuació es transcriuen, per unanimitat, s’informen favorablement:

2.1. Desistiment i arxiu sol·licitud llicència obres Exp. 6.7/1-62/08

Per Resolució de l’Alcaldia de data 17 de setembre de 2008, es concedí llicència a
Àrids Manlleu, SA, per obres consistents en dragat de la presa de Molinou d’aquest
municipi, segons exp. núm. 6.7/1-62/08.
Atès que en data 3 de desembre actual (Registre d’entrada núm. 1860) els
interessats presenten desistiment de la seva petició, al·legant que per donar
compliment a les condicions imposades en l’autorització de l’Agència Catalana de
l’Aigua no es poden iniciar els treballs fins l’any vinent, RESOLC:
Primer.- CONSIDERAR a Àrids Manlleu, SA per desistits de la petició de llicència per
obres consistents en dragat de la presa de Molinou d’aquest municipi.
Segon.- Procedir a l’ARXIU de l’expedient sense més tràmit.
Tercer.- Aprovar la devolució del 80% de la quota satisfeta de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres corresponent a la llicència amb núm.
d’expedient 6.7/1-62/08 i aprovar la liquidació definitiva consistent en el 20% de la
liquidació provisional, de conformitat al que estableix l’article 10.4 de l’Ordenança
Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Quart.- COMUNICAR la present Resolució als interessats als efectes oportuns.
2.2. Acord de bonificacions d’escombraries i aigua –Exp.: H.2.3.4.4/84/08

Vista la proposta de bonificació sobre els rebuts de la taxa per la prestació del
servei d’abastament d’aigua i exempció de la taxa per recollida domiciliària de
residus sòlids urbans de l’exercici de 2008 presentada per la treballadora social
d’aquest municipi.
De conformitat a l’article 7è. de l’Ordenança Fiscal núm. 8, i article 6è. de
l’Ordenança Fiscal núm. 20, reguladores de les taxes abans esmentades, HE
RESOLT:
Primer.- APROVAR la bonificació del 90% de la quota corresponent als rebuts per
subministrament d’aigua (exceptuant IVA, cànon sanejament i demés impostos
d’aplicació), així com l’exempció de la taxa per recollida domiciliària de residus
sòlids urbans a les persones que tot seguit es detallen:
−

Concepció Pous Tubau

Segon.- COMUNICAR el present acord als interessats i a Tresoreria als efectes
oportuns.

2.3. Resolucions sobre al·legacions de tinença gossos – Exp. H.2.3.4.4./85/08

Vista la petició d’anul·lació i devolució de rebuts per tinença de gossos presentada
per en Jordi Coll Barniol, en que manifesta que se li ha cobrat per uns gossos que
no són de la seva propietat.
En atenció la documentació aportada per l’interessat en que es comprova que els
gossos en qüestió van a nom d’altres propietaris i que els tenen censats a un altre
municipi, RESOLC:
Primer.- APROVAR l’anul·lació i devolució, si s’escau, de la taxa per tinença de
gossos de l’exercici 2008 a nom de Jordi Coll Barniol.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Tercer.- COMUNICAR el present acord a intervenció i tresoreria.
2.4. Anul·lació % recàrrec –Exp.: H.2.3.4.4./86/08

En relació a l’escrit presentat pel Sr. Marc PUIG ORRIOLS (Reg. entrada núm.1977
de 31 de desembre de 2008), en el que reclama l’anul·lació i devolució del recàrrec
d’un rebut de l’IBI del segon semestre de 2008 donat que va avisar del canvi de
domiciliació bancària en data 8/09/2008.
S’ha comprovat que les modificacions enviades al Consorci de Recaptació que
afecten a canvi de domiciliacions bancàries es van trametre en data 4/09/2008 i,
per tant, es consideraven tancades a efectes de tenir temps suficient per a la
confecció de padrons abans de l’inici de la voluntària que era el 15/09/2008; tot i
això i atès que s’hauria d’haver informat a l’interessat d’aquesta dada, RESOLC:
Primer.- APROVAR la devolució de l’import de recàrrec del rebut de l’IBI del segon
semestre de 2008 a nom de Marc PUIG ORRIOLS.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat.
Tercer.- COMUNICAR la present resolució a Tresoreria i Intervenció.
2.5. Acord d’exempció d’Impost vehicles – Exp.: H.2.3.4.4./87/08

Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per en Jose A. Mosqueda Moral (núm. entrada: 1957 de data
d’entrada:29-12-2008), en la que manifesta que ha canviat de vehicle i demana
que se li apliqui l’exempció al nou vehicle matrícula GI-7177-BD.
Atès que s’ha comprovat que en data 14-12-2006 per resolució de l’alcaldia es va
aprovar l’exempció del vehicle B-3404-WZ atès que va presentar el certificat de
resolució de disminució reconeguda per la Generalitat de Catalunya.

Donat que s’ha comprovat la baixa del vehicle B-3404-WZ de data 09/05/08,
RESOLC:
Primer.- ACORDAR l’exempció del vehicle següent a nom de Jose A. Mosqueda
Moral:
Matricula
GI-7177-BD

Marca i model
NISSAN PRIMERA

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Tercer.- COMUNICAR la present resolució a Tresoreria i Intervenció.

2.6. Indemnització per invalidesa absoluta a Diego Vigueras Pérez

Atès que l’article 33 del Conveni de les condicions de treball del personal laboral de
l’ajuntament estableix una indemnització de 12.020,24 € en cas d’invalidesa
absoluta per a tot treball;
Atès que el Sr. Diego Vigueras Pérez té reconeguda una incapacitat permanent
absoluta per a tot treball amb efectes del dia 9/01/2008;
Atès que la companyia asseguradora OCASO, SA ha denegat la indemnització,
fonamentant aquesta decisió en la inexactitud de les declaracions efectuades per
l’assegurat en el Qüestionari de Sol·licitud d’Assegurança.
RESOLC:
Primer.- APROVAR una despesa per import de 12.020,24 €, amb càrrec a la partida
2008. 12.23301 del pressupost municipal d'enguany, i AUTORITZAR el pagament al
Sr. Diego Vigueras de la indemnització prevista en l’article 33 del Conveni de les
condicions de treball del personal laboral de l’ajuntament.
Segon.- Notificar-ho formalment a l’interessat.
2.7. Tramesa còpia expedient administratiu i sol·licitud defensa jurídica recurs
contenciós administratiu 691/2008

Vista la provisió dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, i
resultant que la procuradora senyora Carme Peix Espigol, en nom i representació de
l’empresa Xfera moviles, sa, contra denegació per silenci administratiu del recurs
de reposició interposat per la recurrent contra la liquidació tributària de la Taxa per
la utilització privativa o l’aprofitament especial del vol, sòl i subsòl del domini públic
municipal a favor de les empreses explotadores de serveis de subministrament
(concretament serveis de telefonia mòbil) corresponents a l’exercici 2007, d’import

333,32 € (83,33 € per cada trimestre), conseqüència de la nul·litat de la liquidació
de la taxa.
De conformitat al que disposa l’article 48.1 de la vigent Llei del Contenciós
Administratiu, de 13 de juliol de 1998, i article 49.1 de la Llei Jurisdiccional.
RESOLC:
Primer.- REMETRE còpia autenticada de l’expedient administratiu corresponent al
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona.
Segon.- CONSTATAR que de l’expedient es desprèn que no es coneixen altres
interessats que puguin comparèixer i personar-se davant aquell Tribunal en les
referides actuacions.
Tercer.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona la defensa jurídica d’aquesta
Corporació en el recurs contenciós administratiu núm. 691/2008.

3. SOL·LICITUD FEDER 2007-2010 EIX 2

Vist l’Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de
cofinançament pel FEDER, per al període 2007-2013, i es convoca el termini de
presentació de sol·licituds per al quadrienni 2007-2010, eixos 2 i 4.
Vista la documentació tècnica corresponent a l’actuació “Mur de protecció del riu
Freser entre el barri del Roser i la Colònia Molinou”, redactada pels tècnics Miquel
Flores i Salgado i Antoni García Arrabal.
Ateses les necessitats del municipi en la matèria susceptibles de ser cofinançades
pel FEDER.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- APROVAR la memòria valorada de l’actuació “Mur de protecció del riu
Freser entre el barri del Roser i la Colònia Molinou” .
Segon.- FORMULAR sol·licitud d’inclusió de l’actuació abans esmentada dins el
Programa operatiu de Catalunya (EIX 2), per ser cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional.
Tercer.- FACULTAR l’Alcaldessa Sra. Núria López i Rodríguez, tan àmpliament com
en dret fora menester per a la formalització de la sol·licitud i quantes actuacions
siguin necessàries al respecte.
Quart.- El present acord es sotmetrà a la ratificació del Ple en la primera sessió que
se celebri.

4. APROVACIÓ PROJECTES I SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ CONVOCATÒRIA FONS
ESTATAL INVERSIONS LOCALS

Vist el Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea un fons
estatal d’inversió local i un fons especial de l’estat per a la dinamització de
l’economia i l’ocupació i s’aproven crèdits extraordinaris per atendre el seu
finançament, publicat al BOE núm. 290, de 2-12-2008;
Atès que l’Ajuntament de Campdevànol té atribuïda una subvenció màxima de
622.822 euros IVA inclòs;
Atès que és d’interès pel municipi de Campdevànol, l’execució, dins el marc del
Fons Estatal d’Inversió Local, de les següents actuacions:
ACTUACIÓ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Redistribució planta baixa i ampliació de la ràdio del Centre Cívic
Rehabilitació i reforma cementiri municipal
Construcció mur pedra urbanització Castell
Supressió barreres arquitectòniques
Adequació equipament infantil de parcs i jardins
Adequació i millora camí ral
Millores entorn del camp de futbol municipal

IMPORT MÀXIM
IVA INCLÓS

287.830,92.-€
115.606,78.-€
44.693,64.-€
42.953,91.-€
42.715,75.-€
34.911,99.-€
54.108,56.-€

Vistes les memòries valorades de les actuacions elaborades pels serveis tècnics
municipals;
De conformitat a les competències que la normativa vigent atribueix al Ple de
l’Ajuntament, en particular l’article 22 de la Ley 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local;
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- APROVAR inicialment el projecte bàsic i executiu de Redistribució planta
baixa i ampliació de la ràdio del Centre Cívic Cooperativa La Confiança i exposar-lo
al públic pel termini de trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província i tauler d’anuncis a fi de que es puguin presentar quantes al·legacions
s’estimin oportunes.
En cas que no es presentin al·legacions el projecte quedarà definitivament aprovat
sense necessitat de cap acord.
Segon.- Aprovar les memòries valorades de les següents actuacions:
—
—
—
—
—

Rehabilitació i reforma cementiri municipal
Construcció mur pedra urbanització Castell
Supressió barreres arquitectòniques
Adequació equipament infantil de parcs i jardins
Adequació i millora camí ral

— Millores entorn del camp de futbol municipal
Tercer.- Aprovar la realització de les inversions abans esmentades del municipi de
Campdevànol per un import total de 622.822.- € l’IVA inclòs.
Quart.- Sol·licitar al Ministeri d’Administracions Públiques el finançament de la
realització de les actuacions abans realcionades del municipi de Campdevànol, per
un import total de 622.822.- € IVA inclòs, dins el marc del Fons Estatal d’Inversió
Local.
Cinquè.- Fer constar que les actuacions no estan incloses al pressupost de 2009.
Fer constar que les obres ocuparan els següents nombres de persones:
ACTUACIÓ

1. Redistribució planta baixa i ampliació de la ràdio
del Centre Cívic
2. Rehabilitació i reforma cementiri municipal
3. Construcció mur pedra urbanització Castell
4. Supressió barreres arquitectòniques
5. Adequació equipament infantil de parcs i jardins
6. Adequació i millora camí ral
7. Millores entorn del camp de futbol municipal

NÚM.
MÀXIM
PERSONES

PREVISIÓ NOVA
CONTRACTACIÓ
Treballadors
desocupats

7
4
3
4
4
3
4

2
1
1
1
2
1
2

Sisè.- Acceptar expressament les condicions reguladores del Fons Estatal i
comprometre’ns a l’execució de l’actuació subvencionada.
Setè.- Facultar l’Alcaldia per a la tramitació i adopció de les resolucions que siguin
necessàries per l’execució d’aquest acord, i expressament per a la licitació i
adjudicació de l’obra per procediment urgent de conformitat al RD Ley 9/2008, de
28 de novembre.
Vuitè.- Trametre aquest acord a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona
juntament amb la resta de documentació exigida a la convocatòria, pels mitjans
telemàtics u ordinaris que siguin preceptius.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
20:45 hores, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària-acctal.

Vist i plau
L’alcaldessa

Montserrat Borrull i Fragoso

Núria López i Rodríguez

