ACTA 10/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 6 DE MAIG DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:

Núria López i Rodríguez
Joan Rivera i López
Ferran Martínez i Ramos

Convidada:

Roser Caballero i Martínez

Excusen:

Ramon Perearnau i Morera
Eva Martínez i Cazorla

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 18:00 hores, es
reuneixen els membres de la Junta de
Govern a l’objecte de celebrar la sessió,
en
primera
convocatòria,
sota
la
presidència de l’alcaldessa Il·lma. Sra.
Núria López Rodríguez, i l’assistència
dels/de
les
regidors/ores
què
es
relacionen al marge.

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 13-02-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009,
de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
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.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten sucessivament els punts
de l’ordre del dia:
1.
Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
TRIBUTS
2.1. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./34/10
2.2. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./35/10
2.3. Acord d’exempcions i bonificacions
Expedient: H.2.3.4.4/36/10
URBANISME
2.4. Al·legacions al pla director urbanístic de les colònies del Ter
3.
3.1.
3.2.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
Donar compte de les sol·licituds de subvencions
Informació vària de l’equip de govern

L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre
del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
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S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 22 d’abril
de 2010.
2. Informe de 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:
TRIBUTS
2.1. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./34/10
Vista la petició presentada per Carme Pujol Feixas (registre d’entrada núm.700 de
30-04-2010), en que demana la devolució de l’import de la taxa d’escombraries
comercials pel bar que té a la Ctra. Gombrèn (Ca la Paquita) i la baixa en el cens
per aquest concepte;
Atès que adjunta el comprovant de l’Agència Tributària de la baixa de l’activitat de
data 23-04-2010
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC,
1. APROVAR la baixa del segon semestre 2010 de la taxa de servei d’escombraries
comercials, com a bar, a nom de Carme Pujol Feixas pel local de la Ctra. Gombrèn
(Ca la Paquita)
2. APROVAR nova liquidació del segon semestre 2010 per aquest local i pel servei
d’escombraries comercials, com a local buit, a nom de Carme Pujol Feixas.
3. NOTIFICAR el present acord a la interessada, al Consorci de Recaptació i a
tresoreria als efectes oportuns.
2.2. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./35/10
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Francisco Gaviña Alonso (núm. entrada: 647 de data d’entrada:2304-2010), en la que aporta el certificat de resolució de disminució reconeguda per
la Generalitat de Catalunya;
De conformitat a l’ordenança fiscal núm.4 reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica en el seu article 5è, on estableix els beneficis fiscals de concessió
obligatòria i quantia fixa, i vista la documentació aportada per l’interessat;
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Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1.ACORDAR l’exempció del vehicle a nom Francisco Gaviña Alonso següent:
Matricula
Marca i model
2180 DVP
FORD FIESTA TDCI
2.Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria
2.3. Acord d’exempcions i bonificacions
Expedient: H.2.3.4.4/36/10

Vista la proposta d’exempcions i de bonificacions sobre els rebuts pel servei
d’abastament d’aigua i de la taxa per recollida domiciliària de residus sòlids urbans
de l’exercici de 2010 presentada per la treballadora social d’aquest municipi
(registre d’entrada 470, de 26 de març de 2010).
De conformitat a:
• L’article 7è, exempcions i bonificacions (apartat 1) de l’ordenança fiscal
núm.8, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’abastament
d’aigua, en que l’Ajuntament podrà incloure els usuaris de tarifa social, que
els seus ingressos siguin inferiors a l’IPREM.
• L’article 6è d’exempcions i bonificacions (apartat 1) de l’ordenança fiscal
núm.20 reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans en que s’especifica que estaran
exempts del pagament de la taxa els contribuents en que concorri alguna de
les circumstàncies següents:
a) Els pensionistes o persones en atur que perceben ingressos anuals
inferiors al salari mínim interprofessional, sempre que visquin sols.
b) Les famílies en les que la suma d’ingressos dels membres de la unitat
familiar, dividit pel nombre de membres majors d’edat doni un quocient
inferior al salari mínim interprofessional anual.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. APROVAR la inclusió en el llistat de tarifa social de l’aigua i l’exempció de les
taxes d’escombraries de les persones que consten en l’expedient per a l’any 2010.
2. COMUNICAR el present acord a l’empresa subministradora d’aigua, als
interessats i a Tresoreria als efectes oportuns.
URBANISME
2.4. Al·legacions al pla director urbanístic de les colònies del Ter
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Vista la resolució de 8 de gener de 2010, del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, per la qual s’aprova inicialment el Pla director urbanístic de les colònies
del Ter, i es sotmet a tràmit d’informació pública.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Campdevànol, en sessió de data 28-11-2008,
aprovà inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal com instrument
d’ordenació urbanística integral del terme municipal, i actualment està pendent
d’aprovació provisional.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han detectat discrepàncies entre els dos
plans urbanístics pel que fa referència als límits de sòl urbà, urbanitzable, i les
diferents zonificacions, que tot seguit s’enumeren:
— Colònia Herand: La part protegida patrimonial de les oficines és superior que en
el POUM.
— Colònia Pernau: el PDU protegeix part de la nau actual de Tèxtil Viladecans.
— Colònia Molinou: La part protegida patrimonial de la nau actual és superior en
el PDU que en el POUM. El PDU, contràriament al POUM, estableix l’actuació de
completar i consolidar el parc residencial.
— Farga Casanova: El PDU no fa cap proposta d’actuació concreta.
— Martinet: El PDU no fa cap proposta d’actuació concreta.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer. Posar de manifest, davant el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, les discrepàncies detectades entre el Pla
director urbanístic de les colònies del Ter i el Pla d’ordenació urbanística municipal
de Campdevànol, abans esmentades.
Segon. Trametre còpia del POUM de Campdevànol a la Direcció General
d’Urbanisme per tal que tinguin en consideració les discrepàncies assenyalades en
el tràmit d’aprovació definitiva del Pla director urbanístic de les colònies del Ter.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Donar compte de les sol·licituds de subvencions
A la Diputació de Girona:
CONVOCATÒRIA

ACTUACIÓ

Ajuts per finançar interessos préstecs
Subvencions en matèria forestal

Interessos préstec 120.000€
Gestió forestal sostenible

IMP SOL
50%
9.401,12€

A la Generalitat de Catalunya:
CONVOCATÒRIA
Participació
ciutadana
Projectes per a

ACTUACIÓ
Incorporar criteris ciutadans en la definició dels
pressupostos municipals del 2011
Projecte d’activitats Campdevànol i Projecte d’inversió en

IMP SOL
6.930,73€
62.000,00€
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joves

béns immobles a l’edifici Escorxador.

3.2. Informe de gestió definitiu del Servei Municipal d’Abastament d’Aigües
de Campdevànol, exercici 2009.
La Junta de Govern Local estudia l’informe de gestió del servei que ha fet GIACSA
des de maig a desembre de 2009.
Per Decret d’Alcaldia de data 7 de maig de 2009 es va aprovar la liquidació del
servei de 2009 què va donar un romanent positiu per l’Ajuntament per import de
5.119,91 €, (IVA inclòs per import de 3.184,37 €);
Tots els regidors i regidores podran consultar-lo a Secretaria
A la vista de l’informe de gestió, la Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Destinar el romanent del servei de l’exercici 2009 per import de 1.935,54 € a la
reducció del dèficit tarifari previst pel 2010.
2. Comunicar aquest acord al GIACSA per a la seva deguda constància.
3.2. Informació vària de l’equip de govern
L’alcaldessa explica que el proper 11 de juliol es celebrarà al nostre poble el Dia de
la Comarca.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 19:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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