ACTA 12/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 2 DE JUNY DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidades:
Excusa:

Núria López i Rodríguez
Joan Rivera i López
Ferran Martínez i Ramos
Ramon Perearnau i Morera
Roser Caballero i Martínez
Eva Martínez i Cazorla
Cap

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.
2.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:

TRIBUTS
2.1. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./42/10
2.2. Donar compte de les sol·licituds de subvenció
2.3. Rescat nínxols núms. 639,644 i 744, de la Via de Sant Llorenç
2.4. Rescat nínxols núms. 496 i 520, de la Via de Sant Pere.
2.5. Donar compte de la cessió del domini campdevanol.cat
3.
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Resolució de la sol·licitud de permís i reducció de jornada derivats de maternitat
d’una treballadora.
3.2. Proposta de renúncia a l’ajut del FEDER, Eix 2 per l’execució de l’obra de
construcció del mur al riu Freser
3.3. 3.3. Aprovació d’un conveni amb el Consorci de Vies Verdes de Girona per
l’execució del projecte d’arranjament d’un tram del camí ral entre Campdevànol i
Gombrèn (via verda)
3.4. 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
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 20 de
maig de 2010.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia:

1

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. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./42/10
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Francisco Briones Jurado (núm. entrada: 833 de data d’entrada:2505-2010), 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;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. ACORDAR l’exempció del vehicle a nom Francisco Briones Jurado següent:
Matricula
5279DFL

Marca i model
FORD FOCUS

2. Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria
2.2. Donar compte de les sol·licituds de subvenció
A l’Estat
CONVOCATÒRIA

ACTUACIÓ

Ajuts emergència nevades 8/03/2010 Neteja neu dels carrers
Ajuts emergència nevades 8/03/2010 Pavimentació carrers afectats nevada

IMP SOL
10.815,15€
35.133.41€

2.3. Rescat nínxols núms. 639,644 i 744, de la Via de Sant Llorenç
Vista la petició formulada per la Sra. M. Teresa BLANCH GUIX en data 26-01-2010,
de rescat de la concessió dels nínxols identificats amb els números 639, 644 i 744
de la Via de Sant Llorenç, del Cementiri Municipal;
Atès que els nínxols esmentats es troben en perfecte estat de conservació i no
originaran despeses per trasllat de restes, i en atenció a l’informe dels Serveis
Tècnics Municipals;
De conformitat amb l’article 8è de l’Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la taxa
pels serveis del cementiri i en ús de les atribucions que la Llei em confereix,
RESOLC :
1. Aprovar el rescat de la concessió dels nínxols núms. 639, 644 i 744 de la Via de
Sant Llorenç, per un import total de VUIT-CENTS SET EUROS (807 €), i fer efectiu
el pagament amb càrrec al pressupost de l’exercici 2010, a mesura que a les
disponibilitats de Tresoreria ho permetin.
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2. Donar de baixa del padró de la taxa del cementiri les liquidacions de 2010 dels
tres nínxols.
3. Comunicar aquest acord a la interessada, a Tresoreria i a l’encarregada del
Cementiri Municipal a l’efecte corresponent.
2.4. Rescat nínxols núms. 496 i 520, de la Via de Sant Pere.
Vista la petició formulada per la Sra. M. Luisa SANCHEZ SANCHEZ, de rescat de la
concessió dels nínxols, identificats amb els números 496 I 520 de la Via de Sant
Pere , del Cementiri Municipal;
Atès que els nínxols esmentats es troben en perfecte estat de conservació i no
originaran despeses per trasllat de restes, i en atenció a l’informe dels Serveis
Tècnics Municipals;
De conformitat amb l’article 8è de l’Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la taxa
pels serveis del cementiri i en ús de les atribucions que la Llei em confereix,
RESOLC :
1. Aprovar el rescat de la concessió dels nínxols núms. 496 i 520 de la Via de Sant
Pere, per un import total de CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS (568 €), i fer
efectiu el pagament amb càrrec al pressupost de l’exercici 2010, a mesura que a les
disponibilitats de Tresoreria ho permetin.
2. Comunicar el present acord a la interessada, a Tresoreria i a l’encarregada del
Cementiri Municipal als efectes oportuns.
2.5. Donar compte de la cessió del domini campdevanol.cat
Es fa saber que per Decret d’Alcaldia de 27-05-2010 es va aprovar la sol·licitud al
consorci AOCat la propietat i gestió del domini campdevanol.cat.
La Junta en queda assabentada
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Resolució de la sol·licitud de permís i reducció de jornada derivats de
maternitat d’una treballadora.
Vista la sol·licitud de la treballadora Assumpció Ortega Pestaña de permís de
maternitat i posterior reducció de jornada amb motiu de maternitat, així com dels
beneficis previstos al conveni de personal de la corporació;
Vistos els articles 37, 45 a 48 de l’Estatut dels Treballadors; la Llei 8/2006,de 5 de
juliol, de la LLEI 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de
Catalunya; i el conveni col·lectiu de personal de l’Ajuntament de Campdevànol;
Vist que la sol·licitud de la treballadora permet facilitar i promoure la conciliació del
treball amb la vida personal i familiar de conformitat a la normativa vigent:
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Atès que la reducció de jornada d’una hora i quart diària per dur la filla al matí a
l’escola que demana suposa menys incidència en la prestació del servei que la
reducció permesa per la Llei de fins a un terç de jornada durant un any. Això
justifica l’atorgament de la reducció de jornada durant un període de temps
proporcional;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Reconèixer a la treballadora el dret al permís de maternitat de setze setmanes
comptador des del dia 16 de juny al 6 d’octubre de 2010.
2. Autoritzar les vacances anuals del 7 d’octubre al 9 de novembre de 2010
3. Atorgar una reducció de l’inici de jornada d’una hora i quart diària al matí a partir
del dia 10 de novembre de 2010, durant dos anys, fins el 10 de novembre de 2012.
4. Atorgar un ajut familiar de 60,10 € per adopció d’un fill de conformitat al conveni
col·lectiu d’aplicació.
5. Condicionar aquests acords a l’acreditació a l’expedient del fet que no motiva de
conformitat a l’article 48 ET.
6. Comunicar-ho a la treballadora per al seu coneixement i a Secretaria intervenció
per a la seva presa de raó als expedients de personal.
3.2. Proposta de renúncia a l’ajut del FEDER, Eix 2 per l’execució de l’obra
de construcció del mur al riu Freser
Vist que l’Ajuntament de Campdevànol en el marc de la convocatòria regulada per
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 pel
al període 2007-2010, eixos 2 i 4, presentà una operació per un cost total de
1.373.245,82 euros, i que porta per títol Mur de protecció del riu Freser entre el
barri del Roser i la colònia Molinou.
Atès que la Resolució GAP/3529/2009, de data 17 de setembre de 2009, del
director general d’Administració Local, publicada al DOGC núm. 5468 de 21-092009, sobre selecció d’operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel
FEDER per al període 2007-2010, eix 2 (medi ambient i prevenció de riscos) i eix 4
(desenvolupament local i urbà), s’aprova aquesta operació en el marc del Programa
Operatiu FEDER 2007-2013 tram local, per un import de 319.348,39 euros.
Vist que l’Ajuntament de Campdevànol és beneficiari d’un cofinançament FEDER de
159.674,20 euros sobre una despesa elegible de 319.348,39 euros per l’actuació de
Mur de protecció del riu Freser entre el barri del Roser i la colònia Molinou, de l’eix
2;
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 13-10-2009, l’Ajuntament va
acceptar la subvenció concedida per import de 159.674,20 € per a l’execució de
l’actuació de Mur de protecció del riu Freser amb una despesa elegible de
319.348,39 € i va comprometre’s a l’execució de l’actuació subvencionada i a la
consignació dels crèdits necessaris per al cofinançament del 50% restant de la
despesa elegible de 319.348,39 € per fer front a l’aportació pública del projecte que
li correspon.
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Atès que l’Ajuntament va presentar davant l’Agència Catalana de l’Aigua la
corresponent sol·licitud per tal que emetéssim informe favorable al projecte per
executar les obres en zona d’afectació a llera;
Vist que de les diferents reunions mantingudes a la seu de l’Agència Catalana de
l’Aigua a Girona, per tal de concretar l’execució de l’obra del mur al riu Freser, els
responsables han manifestat a l’Ajuntament que els nous estudis de cabals de la
conca fan desaconsellable la construcció del mur previst al projecte redactat per
encàrrec municipal amb l’assessorament de l’ACA. Els motius que han manifestat
els tècnics són principalment que la construcció del mur incrementaria els riscs
d’inundabilitat de la resta del poble, per l’efecte d’embut que això suposaria.
En atenció a que el projecte previst d’executar per import de 1.373.245,82 euros
s’ha atorgat l'¡mport de 159.674,20 € del FEDER, sense comptar l’Ajuntament amb
cap altre font de finançament;
Vist que l’Ajuntament ha justificat a 31-12-2009 la despesa corresponent al
projecte constructiu de l’actuació objecte de l’ajut FEDER per import de 30.603 € de
despesa elegible;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Manifestar a la Generalitat de Catalunya, com ens gestor dels fons FEDER, la
impossibilitat manifesta d’executar l’actuació de l’Eix 2 (medi ambient i
prevenció de riscos) per a la prevenció de riscs consistent en la construcció del
mur al riu Freser, pels motius enumerats a la part expositiva per causes alienes
i que no són imputables a l’Ajuntament.
2. Renunciar a l’ajut atorgat per import de 159.674,20 € dins l’Eix 2, medi ambient
i prevenció de riscos, per a l’execució de l’obra Mur de protecció del riu Freser
entre el barri del Roser i la colònia Molinou.
3. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Campdevànol de concórrer a la
propera convocatòria dels FEDER.
4. Trametre aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.
5. Trametre aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de
Catalunya.
3.3. Aprovació d’un conveni amb el Consorci de Vies Verdes de Girona per
l’execució del projecte d’arranjament d’un tram del camí ral entre
Campdevànol i Gombrèn (via verda)
Vist el conveni de col·laboració amb el Consorci de Vies Verdes de Girona per
l’execució del projecte d’arranjament d’un tram del camí ral entre Campdevànol i
Gombrèn (via verda), tram Sant Llorenç de Campdevànol a Gombrèn;
Atès que l’objecte del conveni és la cooperació entre les parts per tal de pavimentar
amb formigó diferents trams del camí ral entre Campdevànol i Gombrèn. El
Consorci es compromet a executar el projecte per import de 33.453,40 € i aportar
31.780,73 € procedents del PUOSC. L’Ajuntament s’ha de fer càrrec de la resta per
import de 1.672,67 €
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
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1. Aprovar l’anterior conveni en tots els seus termes
2. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura
dels documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a l’execució
d’aquest acord.
3.4. Informació vària de l’equip de govern
- La Fundació Oncolliga agraeix la col·laboració de l’Ajuntament a la caminada
popular del 2 de maig de 2010.
- L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses agraeix la col·laboració amb el 25è.
Campionat Special-Olimpics.
- L’alcaldessa dona compte de la programació del Centre Cívic per l’Estiu.
- L’Ajuntament de Camprodon ens informa de la contractació, a l’empresa
Organigrama, dels Plans d’igualtat de Campdevànol, Camprodon, Llanars, Molló,
Ribes de Freser, Ripoll Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases,
Vilallonga de Ter i Consell Comarcal del Ripollès. Un cop estiguin redactats ens
lliuraran un exemplar a cada Ajuntament.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 20:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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