ACTA 12/2011
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 14 DE JULIOL DE 2011
Assistents
Presidència:
Membres:

Convidats:
Regidor
Collaboradora
Excusen:

Joan Manso Bosoms
Helga Pujols Pons
Montserrat Portabella Darnés
Joaquim Serrador Rabaseda
Gerard Soler Serra
Dolors Costa Martínez
Marta Bardulet Farrés
Jaume Garcia Anglada

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament
de Campdevànol, essent les 19:00
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’alcalde i l’assistència dels regidors
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).
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:
ORDRE DEL DIA
1.
2.

3.

Primera reunió de la Junta de Govern Local de la legislatura 2011-2015
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
2.1. Pròrroga del contracte d’una treballadora de la Llar d’Infants
2.2. Donar compte de la sollicitud de subvenció per als programes de
desenvolupament local (AODL)
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de la Llar d’Infants
3.2. Resolució del recurs de reposició interposat per Tarré Management contra la
liquidació de les taxes per a la utilització de la Sala Diagonal.
3.3. Resolució del recurs de reposició interposat per Tarré Management contra la
liquidació dels danys ocasionats a la via pública
3.4. Contracte de lloguer de les places d’aparcament de la Font del Carol i Torrent
de la Cabana
3.5. Aprovació del conveni de collaboració amb el Consorci Alba Ter, per al
projecte actuacions de millora i manteniment de les Ribes del Ter i Freser 2011.
3.6. Escrit del Sr. Josep Roma Basagaña sobre perillositat del vial parallel de
Molinou
3.7. Escrit de sollicitud d’ocupació de via pública amb tauler i cadires per un bar,
Sr. Adrián Palomo Gonzàlez
3.8. Informe del personal de Brigada sobre les defecacions animals detectades a
les sorreres municipals.
3.9. Escrit de la Sra. Teresa Sirvent sobre la previsió de cobriment de la Pl. del
Roser
3.10. Manifestar la conformitat amb la revocació parcial d’una subvenció per
manca de justificació de la totalitat concedida
3.11. Recurs contra la denegació d’una subvenció
3.12. Varis

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i excusa els regidors i convidats que no
han pogut assistir que consten reflectits a dalt.
Seguidament es tracten successivament els punts de l’ordre del dia:
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1. Primera reunió de la Junta de Govern Local de la legislatura 2011-2015.
L’alcalde fa una breu intervenció per donar la benvinguda als assistents a la
primera sessió oficial de la Junta de Govern Local de la Legislatura.
Explica que hi haurà una part d’informe i assessorament de d’Alcaldia i una altra
part que la Junta pren acords sobre les competències que li ha delegat el Ple i les
competències que l’Alcaldia considera que han de ser adoptades collegiadament
per la seva especial rellevància, sense que deixin de ser de la seva competència.

2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
2.1. Pròrroga del contracte d’una treballadora de la Llar d’Infants
Vist que la treballadora de la Llar d’Infants Sra. Gemma Rusiñol Gimbert acaba el
seu contracte el proper 31-7-2011.
Vist que les necessitats del servei amb l’increment de les matriculacions previstes
per la Llar requereixen la continuïtat de la treballadora per al propers curs 20112012;
RESOLC
1. Prorrogar la contractació de la treballadora Gemma Rusiñol Gimbert per
circumstàncies del servei durant el curs escolar 2011-2012.
2. Notificar-ho a l’àrea de personal, a intervenció i Tresoreria a l’efecte
corresponent
3. Notificar-ho a la interessada per a la seva deguda constància

La Junta de Govern informa favorablement la proposta
2.2. Sollicitud de subvenció per als programes de desenvolupament local
(AODL)
En atenció a la Resolució EMO/1467/2011, de 8 de juny, per la qual s’obre la
convocatòria per a la presentació de sollicitud de subvencions per als programes
de desenvolupament local;
Vista la competència de l’Alcaldia de conformitat a l’article 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local;
RESOLC:
1. SOLLICITAR al Servei d’Ocupació de Catalunya de Catalunya una subvenció per
import de 27.045,52€ per al finançament del Pla de treball de l’AODL de
dinamització econòmica i turística del municipi de Campdevànol.
2. Aprovar el Pla de treball així com el pressupost de l’actuació a realitzar i prendre
el compromís a dur a terme les actuacions objecte de la subvenció en cas de
resultar-ne beneficiari.
3. 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.
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4. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13
de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
5. Que les dades contingudes a la sollicitud corresponen a la realitat.
6. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.

La Junta de Govern informa favorablement la sollicitud de subvenció.

3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories

ÀREA DE TRIBUTS
3.1. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de la Llar
d’Infants
Actualment es cobreix el 68% del cost del servei.
Els assistents estudien les diferents propostes de modificació de l’Ordenança Fiscal
núm. 18, sobre la base de les diferents propostes de modificació per a la correcció
del dèficit de l’estudi tarifari:
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura

del
del
del
del

75% del cost efectiu del servei: Mensualitats de 85 €
80% del cost efectiu del servei: Mensualitat de 110 €
90% del cost efectiu del servei: Mensualitat de 150 €
100% del cost efectiu del servei: Mensualitat de 190 €

La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
Estudiar acuradament les diferents opcions i presentar al proper Ple una proposta
de modificació de l’ordenança fiscal respecte la cobertura del cost efectiu del servei,
sense establir en aquest moment el percentatge.

3.2. Resolució del recurs de reposició interposat per Tarré Management
contra la liquidació de les taxes per a la utilització de la Sala Diagonal.
Vist el recurs de reposició interposat pel representant de Tarré Management, Sr.
Jordi Tarré Reina, contra la liquidació de les taxes per a la utilització de la Sala
Diagonal.
Vist que el recorrent aporta el contracte de collaboració amb la Sala Diagonal en el
qual queda clar i manifest que Tarré Management és el promotor de l’activitat i
expressament a la clàusula NOVENA es preveu que el promotor serà el responsable
del pagament de les taxes corresponents derivades de l’organització de
l’espectacle;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Desestimar el recurs en tots els seus termes
2. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància amb advertiment dels
recursos pertinents.
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3.3. Resolució del recurs de reposició interposat per Tarré Management
contra la liquidació dels danys ocasionats a la via pública
Vist el recurs de reposició interposat pel representant de Tarré Management Sr.
Jordi Tarré Reina contra la liquidació dels danys ocasionats a la via pública;
Vist que els danys són conseqüència de l’activitat organitzada i promoguda pel
recorrent però s’han produït fora de l’àmbit de seguretat i control a que estava
obligada la organització de l’esdeveniment dins de la Sala Diagonal;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Estimar el recurs presentat i revocar al resolució recorreguda
2. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància amb advertiment dels
recursos pertinents.

ÀREA DE CONTRACTACIÓ
3.4. Contracte de lloguer de les places d’aparcament de la Font del Carol i
Torrent de la Cabana
Vist que el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment l’ordenança reguladora del
preu públic dels aparcaments de la Font del Carol i el Torrent de la Cabana en data
30 de juny de 2011 i que la seva entrada en vigor es preveu per a principis del mes
d’agost;
Vist que l’interès públic municipal passa per controlar l’accés dels usuaris
mitjançant el pagament d’un preu d’aparcament diari per import establert a l’estudi
econòmic de l’ordenança per import de 5€/dia;
Atès que el passat diumenge dia 10 de juliol es van produir fets alarmants per
l’aglomeració de visitants que van ocasionar incidents de diversa consideració
d’ordre públic i seguretat ciutadana, amb el resultat d’un accident molt greu al
torrent de la Cabana;
Vist que aquesta situació aconsella l’aplicació anticipada del cobrament del preu de
l’aparcament previst com a preu públic, però que la tramitació obliga a posposar
fins l’entrada en vigència de l’ordenança;
Vist l’informe de Secretaria que possibilita la solució legal de cobrar un preu privat
d’arrendament diari de les places d’aparcament fins que entri en vigor l’ordenança
de preus públics.
Aquest lloguer diari és un contracte de mutu acord i recepció voluntària entre
l’Ajuntament que facilita un lloc per aparcar en terrenys de titularitat privada i els
particulars usuaris. El límit és la disponibilitat d’espai conforme d’ús que permet el
contracte d’arrendament signat amb la propietat.
El preu del lloguer és el mateix ja previst a l’estudi econòmic de l’ordenança
reguladora dels preus públics de 5€/dia;
Per tot això,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’arrendament de les places d’aparcament de la Font del Carol i el
Torrent de la Cabana a partir del dia 15 de juliol de 2011 i fins que entri en vigor
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l’ordenança de preus públics núm. 2 aprovada pel Ple de l’Ajuntament, actualment
en informació pública.
Les clàusules de l’arrendament seran les obligacions establertes per l’ordenança
reguladora dels preus públics que tramita l’Ajuntament, si bé tindran la
consideració de condicions d’arrendament privat fins la seva entrada en vigor.
2. Establir el preu d’arrendament de 5€/dia dins de l’horari de 6:00 a 22:00 hores
independentment de que el temps d’estada sigui inferior.
3. Publicar aquest acord al tauler d’anuncis municipal i als llocs habilitats a l’efecte
com a punts d’informació als aparcaments afectats.

ÀREA D’URBANISME I OBRES

3.5. Aprovació del conveni de collaboració amb el Consorci Alba Ter, per al
projecte actuacions de millora i manteniment de les Ribes del Ter i Freser
2011.
Vista la proposta conveni de collaboració amb el Consorci Alba Ter, per al projecte
actuacions de millora i manteniment de les Ribes del Ter i Freser 2011 per tal de
coparticipar en la realització del projecte “Actuacions de millora i manteniment de
les ribes del Ter i Freser 2011”, amb un import d’execució al municipi de
Campdevànol de 26.792,83 euros.
Atès que amb aquesta coparticipació, la part de l’actuació que finançarà
l’Ajuntament de Campdevànol es valora en 7.263,21 euros i el Consorci Alba-Ter
finançarà la resta per un import de 19.529,62 euros, provinent de la subvenció
concedida per la Diputació de Girona, en conveni amb l’Obra Social “La Caixa”;
Vist l’interès públic que suposa tenir netes les lleres dels rius de cara a la prevenció
d’avingudes d’aigua;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1.
2.
3.
4.

Aprovar la minuta de conveni dalt esmentada en tots els seus termes.
Comunicar-ho al Consorci Alba Ter per tal de seva deguda constància.
Notificar-ho Intervenció i Tresoreria
Facultar l’alcalde o regidor a qui delegui per a la seva signatura

3.6. Escrit del Sr. Josep Roma Basagaña sobre perillositat del vial parallel
de Molinou
Es comenta l’escrit que remet a un altre de l’any 2003 quan es va canviar el sentit
de la circulació.
Els assistentes debaten el contingut de l’escrit i decideixen demanar un informe a la
Policia Local per millorar la circulació de vehicles al vial de Molinou.
Estudiar la viabilitat de que els camions que venen de Ribes i han d’accedir al
polígon industrial Molinou podrien tenir una autorització per circular en contra
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direcció pel via parallel per accedir al polígon per la rotonda central davant les
ambulàncies.

3.7. Escrit de sollicitud d’ocupació de via pública amb tauler i cadires per
un bar, Sr. Adrián Palomo Gonzàlez
Es comenta l’escrit que proposa dues ubicacions de la terrassa amb taules i cadires.
Els assistentes debaten el contingut de l’escrit i decideixen demanar un informe als
serveis tècnics municipals per decidir quina és la millor ubicació de la terrassa de
20 m2 que demana l’interessat.

3.8. Informe del personal de Brigada sobre les defecacions animals
detectades a les sorreres municipals.
Els assistentes debaten el contingut de l’escrit i decideixen demanar assessorament
als serveis tècnics i DIPSALUT sobre les mesures més adients per evitar les
defecacions animals a les sorreres públiques: terra especial o tractament de
repellent d’animals.

3.9. Escrit de la Sra. Teresa Sirvent sobre la previsió de cobriment de la Pl.
del Roser
Els assistentes debaten el contingut de l’escrit i decideixen que es contesti a la
interessada que no hi ha cap previsió al respecte per part de l’Ajuntament.
Pel que fa la presència de mosques i formigues a la piscina que la interessada ha
manifestat de paraula, farem que l’empresa de control de plagues ens assessori
sobre la millor solució.

ÀREA DE SUBVENCIONS

3.10. Manifestar la conformitat amb la revocació parcial d’una subvenció
per manca de justificació de la totalitat concedida
Vist l’escrit de la Subdelegació del Govern a Girona de revocació parcial de la
subvenció per a despeses d’emergència amb motiu de les nevades del mes de març
de 2010 per total import de 10.810,15 €;
Atès que la revocació es basa en que una factura de potassa per import de
1.032,86 € de 4-1-2010, és de data anterior a les nevades del mes de març;
Tot i que la potassa es va fer servir per actuar davant la emergència i va evitar
majors conseqüències derivades del sinistre. Si no s’hagués comprat abans no
hauríem pogut atendre l’emergència.
El cert és que la potassa era un material adquirit per l’Ajuntament i com a tal, a
parer de l’Administració concedent, no és objecte de subvenció.
Per això, i a fi d’evitar el retard en la devolució de la quantitat atorgada amb els
interessos corresponents,
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
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1. Manifestar la conformitat amb la revocació parcial de la subvenció per import de
1.032,86 € i retornar-los amb els interessos corresponents al més aviat possible.
2. Comunicar-ho a la Subdelegació del Govern a Girona per a la resolució definitiva
de l’expedient al més aviat possible

3.11. Recurs contra la denegació d’una subvenció
Atès que tenim demanada a la Diputació de Girona una subvenció per import de
2.800 € pel finançament de la celebració de la XXVI edició de la Cursa Comte
Arnau;
Vist que la Diputació de Girona per acord de 21-6-2011, ha denegat la subvenció
per esports de 2011 destinada la Cursa del Comte Arnau celebrada el dia 4 de juny
de 2011 per no assolir la puntuació mínima exigida;
Atès que aquesta subvenció és de concessió anual, fa molts anys que s’ha vingut
atorgant i no hi ha cap motiu que justifiqui la denegació que no sigui el purament
polític;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Recórrer en reposició l’anterior acord de denegació i demanar que es revoqui i
s’atorgui la subvenció sollicitada.
2. Notificar-ho a la Diputació de Girona per a la seva presa en consideració.

3.12.VARIS
Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió quan
són les 21:40 hores.
El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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