ACTA 12/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 17 de juny de 2009
Assistents
Presidència:

Núria López i Rodríguez

Regidors:

Ferran Martínez i Ramos
Joan Rivera i López

Convidats:

Eva Martínez i Cazorla

Al despatx de l’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
ordinària, en primera convocatòria, sota
la presidència de l’alcaldessa Il·lma. Sra.
Núria López i Rodríguez, i l’assistència
dels regidors que es relacionen al marge.

Excusen l’assistència el membre de la Junta, regidor Sr. Ramon Perearnau i Morera
i la convidada regidora Sra. Roser Caballero i Martínez
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:
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.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
2.1.
2.2
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

SERVEIS ECONÒMICS
Acord de bonificacions d’escombraries. Expedient: H.2.3.4.4/32/09
Aprovació padrons provisionals 2a cobrança 2009. Referència: 2.4.2.9
SUBVENCIONS
Renúncia a l’ajut per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica.
Donar compte de la sol·licitud de subvenció per a finançar la redacció de diverses
figures de planejament urbanístic.
URBANISME
Autorització per a l’ocupació de terrenys de titularitat municipal
Incoació expedient multes coercitives per incompliment ordre d’execució
arranjament estructura balcons edifici carrer Freser núm. 10.
Exp.: 6.7/9/09
CONTRACTACIÓ
Adjudicació provisional contracte consultoria i assistència tècnica per a la redacció
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3.
3.1.
3.2.
3.3
3.4
3.5

projecte executiu 1a. fase piscina municipal. exp.: 6.5/8/09
Informació de l’Alcaldia i de les Regidories
Donar compte de la contractació de relleu de la treballadora Sra. Montserrat
Escobar Forcada . Exp. núm.: 1.6.2/17/2009.
Donar compte de la jubilació parcial amb contracte de relleu del treballador Sr.
Ramon Perearnau i Dern. Exp. Núm.: 1.6.2/37/2009.

Autorització del tancament del carrer Sant Joan la nit del 23 de juny
Atorgament de subvenció al col·legi Ramon Suriñach
Nomenament del representant de l’Ajuntament de Campdevànol al
Consorci Vies Verdes de Girona.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 4 de
juny 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. ACORD DE BONIFICACIONS D’ESCOMBRARIES.
EXPEDIENT: H.2.3.4.4/32/09
Vista la proposta de bonificació sobre els rebuts de la taxa per recollida domiciliària
de residus sòlids urbans de l’exercici de 2009 presentada per la treballadora social
d’aquest municipi.
De conformitat a l’article 6è. de l’Ordenança Fiscal núm. 20, reguladores de les
taxes abans esmentades, i vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de
data 17 de juny de 2009,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern local,

RESOLC:
1. APROVAR l’exempció de la taxa per recollida domiciliària de residus sòlids urbans
a les persones que consten en l’expedient.
2. COMUNICAR el present acord als interessats i a Tresoreria als efectes oportuns.
2.2. APROVACIÓ PADRONS PROVISIONALS 2A COBRANÇA 2009.
REFERÈNCIA: 2.4.2.9
Vistos els padrons provisionals fiscals de l’exercici 2009 corresponents als següents
tributs:
• Taxa d’atorgament de llicències i autoritzacions d'auto-taxis i demés vehicles de
lloguer i serveis especials.
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• Taxa del servei de control sanitari de gossos domèstics.
I en ús de les competències que la Llei m’atorga i vist el parer favorable de la Junta
de Govern Local de data 17 de juny de 2009,
RESOLC:
1. L’aprovació dels padrons esmentats.
2. Sotmetre’ls a exposició pública als taulers d’anuncis municipals i al BOPG pel
termini de vint dies hàbils.
3. Les dates de cobrament en període voluntari aproximades s'estendran des del
dia 15 de setembre al 17 de novembre de 2009 a les oficines de Recaptació del
Consorci de Recaptació Ripollès - Cerdanya en horari d'oficina.
SUBVENCIONS
2.3 RENÚNCIA A L’AJUT PER AL FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LA
FRACCIÓ ORGÀNICA
Per Resolució de l’Agència de Residus de Catalunya de data 17 de juny de 2008 es va atorgar
una subvenció de 6.688,00 € a l’Ajuntament de Campdevànol per a la Promoció de
l’autocompostatge casolà i comunitari al municipi. Aquest ajut s’havia sol·licitat en el marc de
la convocatòria d’ajuts MAH/3715/2007 per al foment de la recollida selectiva de la fracció
orgànica de residus municipals.
Atès que l’Ajuntament de Campdevànol finalment no durà a terme el “projecte per a la
Promoció de l’autocompostatge casolà i comunitari al municipi de Campdevànol”, elaborat
per l’empresa Compostadores SL, el pressupost del qual pujava a 10.280,68€.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern local,
RESOLC:
1. Formalitzar la renúncia a la subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya i facultar
Secretaria per a la tramitació pertinent.

2. Notificar-ho a l’administració subvencionadora per a al seva deguda constància

2.4. DONAR COMPTE DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A
FINANÇAR LA REDACCIÓ DE DIVERSES FIGURES DE PLANEJAMENT
URBANÍSTIC.
Vista l’Ordre PTO/180/2009, de 6 d’abril, del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’obre convocatòria per
a l’atorgament de subvencions per finançar la redacció de diverses figures de
planejament urbanístic 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;
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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 42.947,52€ per a la redacció
de diverses figures de planejament urbanístic.
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.
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 no s’ha sol·licitat ni obtingut 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.
URBANISME
2.5. AUTORITZACIÓ PER A L’OCUPACIÓ DE TERRENYS DE TITULARITAT MUNICIPAL
Vista la petició formulada pel Servei Territorial de Carreteres a Girona,
d’autorització per a l’ocupació dels terrenys de titularitat municipal de la finca
anomenada “El Cubilàs”, amb referència cadastral 17040A002001010000JB, amb
motiu de les obres d’emergència que s’han d’executar per tal de perfilar i
estabilitzar un talús de desmunt situat a la carretera GI-401, PK 5+100, dins el
terme municipal de Campdevànol.
Vist l’informe de data 16/06/2009 emès per l’arquitecte municipal, informant
favorablement la petició, i atès que es tracta d’una actuació d’emergència per
motius de seguretat,
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. AUTORITZAR l’ocupació, amb caràcter permanent, dels terrenys de titularitat
municipal que conformen el talús de desmunt situat a la carretera GI401, PK
5+100, dins el terme municipal de Campdevànol.
2. SOL·LICITAR al Servei Territorial de Carreteres a Girona documentació detallada
d’aquesta actuació per a la seva valoració per part dels Serveis Tècnics
2.6. INCOACIÓ EXPEDIENT MULTES COERCITIVES PER INCOMPLIMENT ORDRE
D’EXECUCIÓ ARRANJAMENT ESTRUCTURA BALCONS EDIFICI CARRER FRESER NÚM.
10 EXP.: 6.7/9/09
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Amb data 8 d’abril de 2009 l’Alcaldia dicta ordre d’execució amb motiu del deficient
estat de conservació que presenten els balcons de la planta primera i segona de la
façana que limita amb el Passeig de Can Branques, de la finca la finca situada al
carrer Freser núm. 10 d’aquest municipi, amb referència cadastral
1651103DG3715S0001HG, i quina titular és la senyora Dolors Masats i Vila.
Amb data 14 d’abril de 2009 es notifica al titular cadastral de l’immoble el contingut
de la citada resolució indicant-li que s’ha de procedir a l’arranjament de l’estructura
dels balcons de la planta primera i segona de la façana que limita amb el Passeig de
Can Branques per evitar despreniments de materials.
Atès que amb data 16 de juny de 2009, s’efectua pels Serveis Tècnics visita de
comprovació, i es constata que no s’ha procedit a la restauració que s’ordenà
mitjançant l’ordre d’execució.
Atès que en l’informe dels Serveis Tècnics es conclou sobre la procedència d’incoar
expedient d’imposició de multes coercitives.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb l’establert en l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. Incoar expedient per a la imposició de multes coercitives, fins el compliment de
l’ordenant en l’ordre d’execució de data 8 d’abril de 2009.
2. La incoació de l’expedient es dirigeix contra el següent propietari: Sra. Dolors
Masats i Vila
3. Concedir tràmit d’audiència a la interessada per un termini de quinze dies, a fi
que pugui al·legar i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.
4. Notificar aquesta Resolució a l’interessada, a l’efecte corresponent.
CONTRACTACIÓ
2.7 ADJUDICACIÓ PROVISIONAL CONTRACTE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA
TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU 1A. FASE PISCINA MUNICIPAL
EXP.: 6.5/8/09

Atès que mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 10 de juny de 2009 s’aprovà
l’expedient i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per a
l’adjudicació del contracte de consultoria i assistència tècnica per a la redacció
projecte executiu 1a. fase piscina municipal, per procediment negociat sense
publicitat; així mateix es procedí a autoritzar la despesa que suposa la seva
adjudicació;
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Vistes les ofertes presentades i que figuren a l’expedient, tenint en compte els
aspectes de negociació amb els professionals, i de conformitat amb allò que
estableixen l’article 135.3 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, i vist el parer favorable de la Junta de
Govern Local de 17 de juny de 2009;
RESOLC:
1. Adjudicar provisionalment el contracte de consultoria i assistència tècnica per a
la redacció projecte executiu 1a. fase piscina municipal a l’arquitecte Sr. Jordi
Planadecursach i Mir pel preu de 18.800 euros i 3.008 euros corresponents a
l’Impost sobre el Valor Afegit, segons la proposta presentada.
2. Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no han resultat
adjudicataris.
3. Notificar i requerir a l’adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti,
dins dels quinze dies hàbils següents al de la data de publicació de l’adjudicació
provisional en el perfil de contractant, la documentació justificativa de trobar-se
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i qualsevol altre document acreditatiu de la seva aptitud per a
contractar, així com a constituir la garantia definitiva.
4. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el perfil de
contractant.
3. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
3.1. DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ MONTSERRAT ESCOBAR FORCADA. EXP.
NÚM.: 1.6.2/17/2009

Atès que el Sr. Ramon Perearnau Dern ha sol·licitat la jubilació parcial amb una
jornada laboral efectiva del 15 %;
Atès que cal contractar una persona per cobrir el període de jubilació parcial de
l’esmentat treballador com a mínim a un 85 % de jornada, mitjançant un contracte
de relleu,
Vist que consta la prestació de serveis a la Brigada per part de la treballadora Sra.
Montserrat Escobar Forcada a plena satisfacció de la corporació;
RESOLC:
1. CONTRACTAR la Sra. Montserrat Escobar Forcada amb caràcter de màxima
urgència i mitjançant un contracte laboral indefinit de relleu a temps complet, per a
la substitució del Sr. Ramon Perarnau i Dern, amb la categoria d’oficial de segona
de la Brigada Municipal.
2. Donar-ne compte a la Junta de Govern Local.
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3.2. DONAR COMPTE DE LA JUBILACIÓ PARCIAL DEL SR. RAMON PERARNAU I
DERN. EXP. NÚM.: 1.6.2/37/2009

Atès que el Sr. Ramon Perearnau i Dern ha sol·licitat accedir a la situació de
jubilació parcial amb una jornada laboral efectiva del 15 %;
Ateses les necessitats del servei que aconsellen l’acumulació de la dedicació laboral
de tot el període de jubilació parcial durant els primers mesos de la nova situació,
per tal de facilitar l’adaptació i formació dels nous titulars de les places afectades de
reordenació interna;
Vista la sol·licitud del Sr. Ramon Perearnau i Dern,
RESOLC:
1. CONTRACTAR el Sr. Ramon Perearnau i Dern mitjançant un contracte laboral a
temps parcial d’un 15 % de jornada, mentre duri el període de jubilació parcial,
entre els dies 10 de juny de 2009 i 9 de juny de 2014.
2. Donar-ne compte a la Junta de Govern Local.
3.3 . AUTORITZACIÓ DEL TANCAMENT DEL CARRER SANT JOAN LA NIT DEL
23 DE JUNY.
Vista la sol·licitud de la Sra. Núria Martí Higueras de tancament del carrer Sant Joan
per celebrar la nit del 23 de juny amb un sopar al carrer;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar el tancament puntual del carrer Sant Joan per instal·lar taules i cadires
amb motiu de la Nit de Sant Joan.
2. Condicionar aquesta autorització a la minimització de l’afectació als altres veïns
del carrer Sant Joan i amb el límit de les 2 hores del matí.
3. Notificar-ho a la interessa per a la seva deguda constància i a la Brigada
Municipal per a la instal·lació de la senyalització.
3.4. ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ AL COL·LEGI RAMON SURIÑACH
Vist l’escrit de l’escola Ramon Suriñach de sol·licitud de subvenció pel casal d’estiu
pel nen veí de Campdevànol, Adrià Moreno;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Atorgar la subvenció de 300 € a l’entitat Ramon Suriñach per l’acompliment de
l’objecte que ha demanat.
2. Notificar-ho a l’interessat a l’efecte corresponent.
3.5.
NOMENAMENT
DEL
REPRESENTANT
DE
L’AJUNTAMENT
CAMPDEVÀNOL AL CONSORCI VIES VERDES DE GIRONA.

DE

7

Vist l’escrit del Consorci Vies Verdes de Girona què demanen designació del
representant municipal a l’entitat;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Designar el regidor Ferran Martínez i Ramos com a representant de l’Ajuntament
de Campdevànol al Consorci Vies Verdes de Girona.
2. Comunicar-ho a l’entitat per a la seva constància
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
21:00 hores.
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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