ACTA 11/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 4 DE JUNY DE 2009

Assistents
Presidència:
Regidors:

Convidats:

Al despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 12:30 hores, es
reuneixen els membres de la Junta de
Govern a l’objecte de celebrar la sessió
Ferran Martínez i Ramos
Ramon Perearnau i Morera ordinària, en segona convocatòria, sota la
presidència de l’alcaldessa Il·lma. Sra.
Joan Rivera i López
Núria López i Rodríguez, i l’assistència dels
Roser Caballero i Martínez regidors que es relacionen al marge.
Eva Martínez i Cazorla
Núria López i Rodríguez

Actua com a secretari habilitat el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, nomenat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya.
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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
SERVEIS ECONÒMICS
2.1.
Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./29/09
2.2.
Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./30/09
2.3.
Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./31/09
2.4.
Adjudicació d’aprofitament privatiu de caça 2009. Expedient: 1.3.1.1/09
2.5.
Adjudicació de conreus 2009. Expedient: 1.3.1.1/09
2.6.
Adjudicació de pastures 2009. Expedient: 1.3.1.1/09
CONTRACTACIÓ
2.7.
Adjudicació definitiva contractació obres “projecte arranjament zona verda
barri del Roser”. Exp.: 6.3.9/7/08
URBANISME I OBRES
2.8.
Desestimació al·legacions acord imposició sanció per infracció urbanística obres
c/ Batllia núm. 3. Exp.: 6.7/6/09
2.9.
Imposició sanció per infracció urbanística obres Pl. Creu núm. 1. Exp.:
6.7/17/09
SUBVENCIONS
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2.10.
2.11.
2.12.
3.

Sol·licitud de subvencions per a la contractació de treballadors desocupats dins
els plans d’ocupació 2009 del servei d’ocupació de Catalunya.
Sol·licitud de subvenció per a actuacions de dinamització territorial a les
comarques de muntanya, exercici de 2009.
Sol·licitud d’ajuts a la gestió forestal. Sostenible. Exp: 13.3/4/09
Informació de l’Alcaldia i de les Regidories

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten sucessivament els punts de l’ordre
del dia:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 20 de
maig de 2009.
2. INFORME SOBRE 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:
SERVEIS ECONÒMICS
2.1. RESOLUCIONS SOBRE AL·LEGACIONS D’ESCOMBRARIES. EXPEDIENT:
H.2.3.4.4./29/09

En relació a l’escrit presentat per la Sra. Juana MORENO RUIZ (Reg.entrada
núm.1138 de 1 de juny de 2009), en el que reclama que en el període impositiu de
2009 se li han cobrat dos rebuts del servei d’escombraries de la seva vivenda
situada al carrer Coronetes, 8, d’aquest municipi.
En atenció a l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 28 de juny de
2004 en que queda clar que l’ús admès en aquesta zona és d’un sol habitatge.
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Atès que s’ha comprovat en el padró municipal que des de novembre de 2008 no hi
consta ningú empadronat,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2009,
RESOLC:
1. APROVAR la devolució d’un servei d’escombraries domiciliàries de l’exercici 2009
del C/ Coronetes, 8.
2. NOTIFICAR el present acord a la interessada.
3. COMUNICAR el present acord a intervenció i tresoreria.
2.2.

ACORD

D’EXEMPCIÓ

D’IMPOST

VEHICLES.

EXPEDIENT:

H.2.3.4.4./31/09
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Maria Torres Delgado (núm. entrada: 1124 de data d’entrada:2905-2009), 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,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2009,
RESOLC:
1. ACORDAR l’exempció del vehicle següent a nom Maria Torres Delgado:
Matricula

Marca i model

GI4559BM

RANAULT CLIO

2. Notificar el present acord a l’interessat i a tresoreria.

3

2.3.

ACORD

D’EXEMPCIÓ

D’IMPOST

VEHICLES.

EXPEDIENT:

H.2.3.4.4./30/09
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Pilar Morillas Pla (núm. entrada: 1092 de data d’entrada:25-052009), 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,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2009,
RESOLC:
1. ACORDAR l’exempció del vehicle següent a nom Pilar Morillas Pla:
Matricula

Marca i model

4900BCH

LAND ROVER

2. Notificar el present acord a l’interessat i a tresoreria.
2.4. ADJUDICACIÓ D’APROFITAMENT PRIVATIU DE CAÇA 2009. EXPEDIENT:
1.3.1.1/09

D’acord amb el programa anual d’aprofitaments per al 2009 emès per la Direcció
General de Boscos i Biodiversitat i vistes les diferents peticions al respecte,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2009,
RESOLC:
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1. APROVAR les adjudicacions d’aprofitaments privatiu de caça per a la temporada
2009.
2. APROVAR la liquidació de l’aprofitament privatiu de caça per a la temporada
2009 amb el següent detall:
TITULAR

FOREST

Núm. del CUP
/Elenc

Societat de Caça “La

Baga de Grats i altres, Massaneres,

Roca”

Emprius de Sta. Maria i Forcat,

67,90,104 i 105

Superfície

Superfície

IMPORT

IVA

IMPORT

afectada

aprofitada

BASE

16%

TOTAL

2.489 ha

191 ha

444,19

71,07

515,26

3. APROVAR una subvenció per l’import de l’aprofitament privatiu
4. Comunicar el present acord als interessats i a Tresoreria i Intervenció als efectes
oportuns.
2.5. ADJUDICACIÓ DE CONREUS 2009. EXPEDIENT: 1.3.1.1/09
Vist el programa anual d’aprofitaments per al 2009 emès pels Serveis Territorials a
Girona del Departament de Medi Ambient I Habitatge de la Generalitat de
Catalunya i comprovades les diferents peticions al respecte,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2009,
RESOLC:
1. APROVAR les adjudicacions d’aprofitaments de conreus per l’exercici de 2009,
segons la relació següent:
DADES DEL FOREST
NOM:
NÚM. CUP/Elenc:

BAGA DE GRATS I ALTRES
90

5

APROFITAMENT DE
CONTRIBUENT

OBJECTE TRIBUTARI

CONREUS
SUPERFÍCIE (m2)

Jordi TUBAU SOLER

Cubilàs

141

Lluís ICART PUJOL

Cubilàs

3.775

Martí TORRAS PALOU

Cubilàs

1.743

Martí TORRAS PALOU

Cubilàs

887

Vacant

Cubilàs

384

Aleix PEREARNAU MORERA

Els Clossos

1.332

Aleix PEREARNAU MORERA

Els Clossos

1.333

Raimon MIR MUNTADAS

Els Clossos

32.567

Aleix PEREARNAU MORERA

Els Clossos

4.880

Aleix PEREARNAU MORERA

Els Clossos

1.746

Josep MIRANDA ARMENGOL

Els Clossos

485

Josep MIRANDA ARMENGOL

Els Clossos

3.336

Aleix PEREARNAU MORERA

Els Clossos

1.660
54.269

2. Aprovar les liquidacions per aprofitaments de conreus de 2009 amb l’import de
NOU-CENTS SETANTA-DOS AMB NORANTA-TRES (972,93 €) més el 16% de
l'impost sobre el Valor Afegit (IVA):
CUP

nom

preu 2009

IVA %

TOTAL 2009

90

Jordi TUBAU SOLER

3,26 €

0,52 €

3,79 €

90

Lluís ICART PUJOL

78,86 €

12,62 €

91,47 €

90

Martí TORRAS PALOU

36,38 €

5,82 €

42,20 €

90

Martí TORRAS PALOU

23,16 €

3,71 €

26,87 €

90

Vacant

10,01 €

1,60 €

11,61 €

90

Aleix PEREARNAU MORERA

55,62 €

8,90 €

64,52 €

90

Raimon MIR MUNTADAS

510,28 €

81,64 €

591,92 €

90

Aleix PEREARNAU MORERA

101,91 €

16,31 €

118,21 €

90

Aleix PEREARNAU MORERA

36,45 €

5,83 €

42,29 €

90

Josep MIRANDA ARMENGOL

12,65 €

2,02 €

14,67 €

90

Josep MIRANDA ARMENGOL

69,68 €

11,15 €

80,82 €

90

Aleix PEREARNAU MORERA

34,67 €

5,55 €

40,22 €

972,93 €

155,67 €

TOTALS...

1.128,60 €
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3. Comunicar el present acord als interessats juntament amb les liquidacions
corresponents i a Tresoreria i Intervenció als efectes oportuns.
2.6. ADJUDICACIÓ DE PASTURES 2009. EXPEDIENT: 1.3.1.1/09

Vist el programa anual d’aprofitaments per al 2009 emès pels Serveis Territorials a
Girona del Departament de Medi Ambient I Habitatge de la Generalitat de
Catalunya i comprovades les diferents peticions al respecte,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de data 4 de juny de 2009,
RESOLC:
1. APROVAR les adjudicacions d’aprofitaments de pastures per l’exercici de 2009,
segons la relació següent:
DADES DEL FOREST
NOM:

EMPRIUS DE SANTA MARIA

NÚM. CUP/Elenc:

104
DE

PASTURES

APROFITAMENT
CONTRIBUENT

OBJECTE TRIBUTARI

SUPERF(ha)

Sala Terradellas, Esteve Emprius Sta. Maria

61

BESTIAR Caps
14

DADES DEL FOREST
NOM:
EL FORCAT I MASSANERES
NÚM. CUP/Elenc:
105

I

67

APROFITAMENT DE
CONTRIBUENT

OBJECTE TRIBUTARI

Coromina Viñas, Ramon Massaneras-Forcat

PASTURES
SUPERFICIE (ha)
47

BESTIAR Caps
19

DADES DEL FOREST
NOM:

BAGA DE GRATS I ALTRES
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NÚM. CUP/Elenc:

90
APROFITAMENT DE

CONTRIBUENT

OBJECTE TRIBUTARI

PASTURES
SUPERF (Ha)

BESTIAR
Caps

Casas Francàs, Joan

Baga de Llitges

21,49

10

Mir Muntadas, Raimon

Els Clossos

19,34

9

Perearnau Morera, Aleix

Els Clossos

19,34

9

Vacant

Baga de Grats

10,74

4

Vacant

Baga de Grats

10,74

4

Perearnau Morera, Aleix

Emprius Cal Sant

15,04

7

Canals Ricart, Miquel

Emprius Cal Sant

15,04

7

Picas Basagaña, Lluis

El Cubilàs

47,27

21

159

71

TOTALS........

2. Aprovar les liquidacions per aprofitaments de pastures de 2008 amb un importen
la quantitat de: MIL SET-CENTS SETANTA-VUIT AMB DOTZE (1.778,12 €) més el
16% de l'impost sobre el Valor Afegit (IVA):
CUP

nom

Preu 2009

104

Esteve SALA TERRADELLAS

202,22 €

32,35 €

234,57 €

105 i 67

Ramon COROMINAS VIÑAS

275,20 €

44,03 €

319,23 €

90

Joan CASAS FRANCAS

175,76 €

28,12 €

203,88 €

90

Raimon MIR MUNTADAS

158,19 €

25,31 €

183,50 €

90

Aleix PEREARNAU MORERA

158,19 €

25,31 €

183,50 €

90

Vacant

87,90 €

14,06 €

101,97 €

90

Vacant

87,90 €

14,06 €

101,97 €

90

Aleix PEREARNAU MORERA

123,03 €

19,68 €

142,71 €

90

Miquel CANALS RICART

123,03 €

19,68 €

142,71 €

90

Lluis PICAS BASAGAÑA

386,70 €

61,87 €

448,57 €

1.778,12 €

16% IVA

TOTAL

284,50 € 2.062,61 €

3. Donat que no s’ha pogut atorgar l’aprofitament per pastures de la Baga de Grats
per 21,48 ha.(consta com a vacant), s’acorda que l’Ajuntament se’n farà càrrec en
la part de Fons de Millores Forestals (15%).
4. Comunicar el present acord als interessats juntament amb les liquidacions
corresponents i a Tresoreria i Intervenció als efectes oportuns.
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CONTRACTACIÓ
2.7.

ADJUDICACIÓ

DEFINITIVA

CONTRACTACIÓ

OBRES

“PROJECTE

ARRANJAMENT ZONA VERDA BARRI DEL ROSER”. EXP.: 6.3.9/7/08
Atès que per Resolució d’Alcaldia de data 18 de març de 2009 es va aprovar
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de les obres
contemplades al “Projecte d’arranjament de la zona verda del barri del Roser”,
mitjançant procediment negociat sense publicitat; així mateix, es va procedir a
autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest.
Atès que en data 16 d’abril de 2009 l’òrgan de contractació va adjudicar
provisionalment a favor de l’empresa Construccions Rengel Soler, SL, el contracte
d’obres abans esmentat pel preu de 86.546,52 euros i 13.847,44 euros d’IVA,
d’acord

amb

els

criteris

de

valoració

que

figuren

al

plec

de

clàusules

administratives.
Atès que l’adjudicació provisional es va notificar a tots els candidats i es va
publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 83 de data 4 de maig
de 2009 i en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
Atès que l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari en data 21 d’abril
de 2009, tot requerint-lo per presentar la documentació justificativa d’estar al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, i la constitució de la garantia definitiva.
Atès que en data 29-05-09, l’adjudicatari, va constituir la garantia definitiva per
import de 4.327,33 euros i va presentar els documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que
estableix l’article 135.4 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
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RESOLC:
1. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte d’obres

“Projecte

d’arranjament de la zona verda del barri del Roser”, aprovada per Resolució
d’Alcaldia de data 16-04-09 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm. 83 de data 04-05-09 i en el Perfil de contractant.
2. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 51.610.40 del pressupost vigent de
despeses.
3. Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris.
4. Notificar a Construccions Rengel Soler, SL, adjudicatari del contracte, la present
Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte dins el termini de deu dies
hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de l’adjudicació definitiva.
5. Publicar l’adjudicació definitiva del contracte en el Perfil de contractant i
publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini de
quaranta-vuit dies a comptar des de la data de la present Resolució.
6. Formalitzat el contracte el contractista ha de presentar el Pla de Seguretat i
Salut de l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de
Seguretat del Projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament amb informe
previ del Coordinador de Seguretat i Salut o Director Facultatiu de les Obres i la
posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a
l’acta de replantejament i inici de l’obra.
7. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
8. Designar com a director facultatiu de l'obra al senyor Miquel Flores i Salgado,
amb títol professional d’arquitecte i núm. de col·legiat 28415/7 i Coordinadora
en matèria de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra a la senyora Cristina
Ramisa i Puigdomènech, amb títol professional d’arquitecta tècnica i núm. de
col·legiada 862.
URBANISME
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2.8. DESESTIMACIÓ AL·LEGACIONS ACORD IMPOSICIÓ SANCIÓ PER INFRACCIÓ
URBANÍSTICA OBRES C/ BATLLIA NÚM. 3. EXP.: 6.7/6/09

Vist el recurs de reposició interposat per la senyora Sònia Puig i Aguilera, en nom
del Sr. Esteve Palau i Gumí, NRE 1102 de 27 de maig de 2009, contra la Resolució
de l’Alcaldia de 26-03-09, d’imposició de sanció urbanística amb motiu de l’execució
d’obres sense llicència municipal, consistents en construcció d’un mur perimetral de
delimitació de parcel·la a la finca situada al carrer Batllia núm. 3 d’aquest municipi,
i en la que en síntesi al·lega que si bé es veritat que es va iniciar la construcció d’un
mur lateral sense llicència, no ha tocat l’obra des del dia que se li va comunicar la
necessitat de presentar projecte tècnic, i que va presentar la documentació abans
del termini atorgat, i demana que s’anul·li la sanció.
Vista la resolució de l’alcaldia de data 27 de novembre de 2008 per la qual es
requereix a l’interessat per tal que en el termini de dos mesos procedeixi a
sol·licitar

la

preceptiva

llicència

municipal,

atès

que

els

actes

d’edificació

desenvolupats es consideraven legalitzables donada la seva compatibilitat amb
l’ordenament i el planejament urbanístic vigent.
Atès que transcorregut el termini de 2 mesos, i una vegada constatat que
l’interessat no ha sol·licitat la llicència, es procedeix, mitjançant resolució d’alcaldia
de 2-03-09, a requerir novament a l’interessat perquè en un termini d’un mes
procedeixi a la restauració de la realitat física o jurídica alterada, mitjançant
l’execució de les obres d’enderroc del tram de mur perimetral executat, de
conformitat amb l’article 267.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Vist que l’interessat no ha presentat sol·licitud de llicència d’obres fins el 25 de
març de 2009, una vegada transcorregut el termini atorgat.
Atès que la infracció urbanística consta acreditada, segons informe emès pels
Serveis Tècnics municipals en data 02-03-09, i constitueixen un infracció a l’article
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204.1 en relació al 207.h) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, tipificada de lleu.
RESOLC:
1. DESESTIMAR les al·legacions presentades per la senyora Sònia Puig i Aguilera,
en nom del Sr. Esteve Palau i Gumí, contra la Resolució de l’Alcaldia de 26-03-09,
d’imposició de sanció per infracció urbanística, atès que la infracció urbanística
comesa consta acreditada, i CONFIRMAR íntegrament la sanció imposada.
2. NOTIFICAR la present resolució als interessats.
2.9. IMPOSICIÓ SANCIÓ PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA OBRES PL. CREU NÚM. 1.
EXP.: 6.7/17/09

Amb data 13 d’agost de 2008, el Sr. Abraham Vital i Porras sol·licita llicència per
obres de “reforç i ampliació de la cabana per adequar-la a sala de caldera, reforçar
fonaments i canviar bigues”, a la finca situada a la Plaça de la Creu núm. 1 d’aquest
municipi.
Per Resolució de l’Alcaldia de data 29 de setembre de 2008, es requereix a
l’interessat per tal que subsani la seva petició amb la presentació de la
documentació complementària assenyalada en l’informe dels serveis Tècnics
municipals de 18-09-09, consistent en plànol de situació de la parcel·la i assumeix
de tècnic competent.
Amb data 5 de maig de 2009, el Serveis Tècnics Municipal emeten informe en
relació a l’execució d’obres, per part del Sr. Abraham Vital i Porras, sense llicència
municipal, i que consisteixen en l’ampliació i millora d’una edificació auxiliar a la
finca situada a la Plaça de la Creu núm. 1 d’aquest municipi.
Amb la mateixa data els Serveis Tècnics Municipals emeten informe en el sentit que
les actuacions efectuades pel Sr. Abraham Vital Porras, són compatibles amb
l’ordenació territorial i urbanística.
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Per resolució de l’alcaldia de data 8 de maig de 2009, s’inicia el procediment
sancionador, i es nomena un instructor del procediment. En data 12-05-09, es va
notificar a l’interessat l’acord d’iniciació junt amb la proposta de resolució i se li va
concedir un termini de 10 dies per a formular al·legacions.
En el certificat de Secretaria de data d’avui consta que no s’han presentat
al·legacions per part dels interessats.
Atesa la proposta de resolució de l’Instructor del procediment sancionador,
examinats els documents i informacions que hi consten en l’expedient, i de
conformitat amb l’article 214.1.a) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
RESOLC:
1. Es consideren provats i així es declaren els fets següents: l’execució d’obres
sense llicència, consistents en l’ampliació i millora d’una edificació auxiliar a la finca
situada a la Plaça de la Creu núm. 1 d’aquest municipi.
2. Es declara presumpte responsable per la seva participació en els fets al
promotor, Sr. Abraham Vital Porras.
3. Declarar que els fets exposats són constitutius d’infracció urbanística a l’article
204.1 en relació al 207.h) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i tipificada com a lleu.
4. Per tant, de conformitat amb els article 211.1 i 212 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, es
proposa IMPOSAR sanció per infracció urbanística lleu, per la quantitat de trescents euros (300.-€).
5. Notificar als interessats aquesta resolució junt amb els recursos pertinents.
SUBVENCIONS

13

Vista l’Ordre TRE/235/2009, de 8 de maig, del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre
convocatòria per al 2009 per a la concessió de subvencions per a la realització de
plans d’ocupació pel 2009;
Vistos els diferents projectes de plans d’ocupació redactats per les diferents àrees
de l’Ajuntament següents:
a) Serveis Tècnics:
- Recuperació, manteniment i millora de camins públics
- Recuperació d’espai per ús lúdic a la Font del Carol
b) Llar d’infants: Suport a les famílies amb nens a la Llar d’Infants
c) Cultura, Comerç, Turisme: Educadors Ambiental sobre el nostre patrimoni
natural als mesos de més afluència de visitants
d) Secretaria: Adaptació a les noves tecnologies de les bases de dades MSDOS.
RESOLC:
1. Acollir-nos a la convocatòria dalt esmentada.
2. SOL·LICITAR a la Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, les
subvencions corresponents als plans d’ocupació següents:
- Recuperació, manteniment i millora de camins públics: 17.686,92 EUR
- Recuperació d’espai per ús lúdic a la Font del Carol: 24.715,62 EUR
- Suport a les famílies amb nens a la Llar d’Infants: 1) 15.835,26 EUR

2)

11.226,54 €.
- Educació Ambiental del nostre patrimoni natural als mesos de més afluència de
visitants: 14.907,12 EUR
- Adaptació a les noves tecnologies de les bases de dades MSDOS: 12.430,37 EUR
3. Aprovar els projecte de les actuacions i prendre el compromís a dur a terme les
actuacions objecte de la subvenció en cas de resultar-ne beneficiari.
4. Declarar expressament que l’Ajuntament de Campdevànol:
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- Té capacitat tècnica i de gestió i recursos materials i humans suficients per a
l’execució dels projectes sol·licitats.
- Està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de
Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar expressament l’òrgan gestor per
comprovar-ho.
- No incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, General
de Subvencions.
- Compleix els requisits establerts els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística.
- No ha estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d'infraccions greus en
matèria d'integració laboral de disminuïts, o molt greus en matèria de relacions
laborals o de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text Refós de la
Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
5/2000.
- Té una plantilla de personal de 36 treballadors i compleix l’article 38 de la Llei
13/1982, de 7 d’abril, d’integració dels disminuïts, el Reial decret 364/2005, de 8
d’abril, el Decret 246/2000, de 24 de juliol,
- Compta amb mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i
d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball, d’acord
am el que estableix la disposició addicional setena de la Llei 5/2008, de 24 d’abril,
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que modifica el Text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya.
5. Que no s’ha demanat ni obtingut cap altra subvenció per a aquesta mateixa
finalitat.
6. Comprometre’s al compliment de l’Ordre de convocatòria, les bases reguladores i
qualsevol altra normativa que ens pugui afectar.
7. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
2.11. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS DE DINAMITZACIÓ
TERRITORIAL A LES COMARQUES DE MUNTANYA, EXERCICI DE 2009.
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Vista l’ORDRE PTO/200/2009, de 16 d’abril, de convocatòria per a l’atorgament de
subvencions

en

règim

de

concurrència

competitiva,

per

a

actuacions

de

dinamització territorial a les comarques de muntanya i d’aprovació de les bases
reguladores que l’han de regir;
Vista la competència de l’Alcaldia de conformitat a l’article 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local;
RESOLC:
1. Acollir-nos a la convocatòria dalt esmentada
2. SOL·LICITAR al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya una subvenció per import de 399.999,06€ per a l’execució
del projecte Piscina Municipal 1a. Fase.
3. Aprovar la memòria i el pressupost de l’actuació a realitzar i prendre el
compromís a dur a terme les actuacions objecte de la subvenció en cas de resultarne beneficiari.
4. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries
amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar
expressament l’òrgan gestor per comprovar-ho.
5. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13
de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
6. Declarar que en aquesta anualitat no s’ha sol·licitat, cap altra subvenció per la
mateixa finalitat
7. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
2.12. SOL·LICITUD D’AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL. SOSTENIBLE.

EXP:

13.3/4/09
Vista la Resolució MAH/1188/2009, de 24 d’abril, per la qual es fa pública la
convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2009, d’acord amb
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l’Ordre MAH/105/2008, de 6 de març, per la qual s’aprovaven les bases reguladores
dels esmentats ajuts.

Vista la competència de l’Alcaldia de conformitat a l’article 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local;
RESOLC:
1. Acollir-nos a la convocatòria dalt esmentada
2. SOL·LICITAR al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya una subvenció per import de 12.155,00€ amb destí a
diferents actuacions en les forests municipals de Campdevànol.
3. Aprovar la memòria i el pressupost de l’actuació a realitzar i prendre el
compromís a dur a terme les actuacions objecte de la subvenció en cas de resultarne beneficiari.
4. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries
amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar
expressament l’òrgan gestor per comprovar-ho.
5. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13
de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
6. Declarar que en aquesta anualitat no s’ha sol·licitat, cap altra subvenció per la
mateixa finalitat
7. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
20:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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