ACTA 13/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNY DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidades:
Excusa:

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

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 17:00 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. Acord d’exempcions i bonificacions. Expedient H.2.3.4.4/44/10
2.2. Adjudicació de conreus 2010. Expedient 1.3.1.1/10
2.3. Adjudicació d’aprofitament privatiu de caça 2010. Expedient: 1.3.1.1/10
SUBVENCIONS
2.4. Donar compte de les sol·licituds de subvenció
CONTRACTACIONS
2.5. Adjudicació contracte menor de serveis direcció facultativa obres “Projecte
urbanització àmbit de Cal Ribalaigua”. Exp.: 6.2/1/09
2.6. Aprovació contractació serveis coordinació de seguretat i salut en fase d’execució i
control de qualitat obres “Projecte urbanització àmbit de Cal Ribalaigua” - Exp.: 6.2/1/09
3.
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Aprovació el conveni de cessió en dipòsit d’una còpia del film original de “La Dansa
de Campdevànol”
3.2. Donar compte de la incorporació a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública a través de l’AOC.
3.3. Donar compte de la prórroga del contracte de manteniment informàtic amb
Televall
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 2 de juny
de 2010.
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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:
2.1. Acord d’exempcions i bonificacions. Expedient: H.2.3.4.4/44/10
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.
2.2. Adjudicació de conreus 2010. Expedient: 1.3.1.1/10
Vist el programa anual d’aprofitaments per al 2010 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,
RESOLC:
1. APROVAR les adjudicacions d’aprofitaments de conreus per l’exercici de 2010,
segons la relació següent:
DADES DEL FOREST
NOM:
NÚM. CUP/Elenc:

BAGA DE GRATS I ALTRES
90
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CONTRIBUENT
Jordi TUBAU SOLER
Lluís ICART PUJOL
Martí TORRAS PALOU
Martí TORRAS PALOU
Vacant
Aleix PEREARNAU MORERA
Aleix PEREARNAU MORERA
Raimon MIR MUNTADAS
Aleix PEREARNAU MORERA
Aleix PEREARNAU MORERA
Josep MIRANDA ARMENGOL
Josep MIRANDA ARMENGOL
Aleix PEREARNAU MORERA

APROFITAMENT DE
OBJECTE TRIBUTARI
Cubilàs
Cubilàs
Cubilàs
Cubilàs
Cubilàs
Els Clossos
Els Clossos
Els Clossos
Els Clossos
Els Clossos
Els Clossos
Els Clossos
Els Clossos

CONREUS
SUPERFÍCIE (m2)
141
3.775
1.743
887
384
1.332
1.333
32.567
4.880
1.746
485
3.336
1.660
54.269

2. Aprovar les liquidacions per aprofitaments de conreus de 2010 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
90

nom

preu 2009

Jordi TUBAU SOLER

IVA %

TOTAL 2010

3,26 €

0,52 €

3,78 €

90

Lluís ICART PUJOL

78,86 €

12,62 €

91,48 €

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 €

118,22 €

90

Aleix PEREARNAU MORERA

36,45 €

5,83 €

42,28 €

90

Josep MIRANDA ARMENGOL

12,65 €

2,02 €

14,67 €

90

Josep MIRANDA ARMENGOL

69,68 €

11,15 €

80,83 €

90

Aleix PEREARNAU MORERA
TOTALS...

34,67 €

5,55 €

972,93 €

155,67 €

40,22 €
1.128,60 €

3. Comunicar el present acord als interessats juntament amb les liquidacions
corresponents i a Tresoreria i Intervenció als efectes oportuns.
2.3. Adjudicació d’aprofitament privatiu de caça 2010
Expedient: 1.3.1.1/10
D’acord amb el programa anual d’aprofitaments per al 2010 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;
RESOLC:
1. APROVAR les adjudicacions d’aprofitaments privatiu de caça per a la temporada
2010.
2.APROVAR la liquidació de l’aprofitament privatiu de caça per a la temporada 2010
amb el següent detall:
TITULAR
Societat de Caça “La Roca”

FOREST
Baga de Grats i altres, Massaneres, Emprius
de Sta. Maria i Forcat,

Núm. del CUP /Elenc
67,90,104 i 105
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Superfície
afectada
2.489 ha

Superfície
aprofitada
191 ha

IMPORT
BASE
444,15

IVA
16%
71,06

IMPORT TOTAL
515,21

3. APROVAR una subvenció per a la Societat de Caça “La Roca” de Campdevànol
per l’import de l’aprofitament privatiu.
4. Comunicar el present acord als interessats i a Tresoreria i Intervenció als efectes
oportuns.
SUBVENCIONS
2.4. Donar compte de les sol·licituds de subvenció
A la Generalitat de Catalunya:
CONVOCATÒRIA
CMC/1629/2010

ACTUACIÓ
Equipament audiovisual

IMPORT SOL·LICITAT
4.547,49€

La Junta en queda assabentada
CONTRACTACIÓ
2.5. Adjudicació contracte menor de serveis direcció facultativa obres “Projecte
urbanització àmbit de Cal Ribalaigua”. Exp.: 6.2/1/09
Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 16 de juny de 2010, s’acredita la
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar els serveis de consultoria i assistència
tècnica professional per a la direcció facultativa de les obres del “Projecte
urbanització àmbit de Cal Ribalaigua”, el preu del qual ascendeix a la quantitat de
5.292,20 euros i 952,59 euros d’IVA.
Atès que amb data la mateixa data, s’ha emès informe d’intervenció, en el qual
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent,
als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
Vist l’informe-proposta de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir, i la certificació d’existència de crèdit expedida per l’interventor, en virtut de
la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 16 de juny de 2010, RESOLC:
1. Aprovar la contractació dels serveis de consultoria i assistència tècnica
professional per a la direcció facultativa de les obres del “Projecte urbanització
àmbit de Cal Ribalaigua”, mitjançant el procediment del contracte menor, amb
l’arquitecte Sr. Miquel Flores i Salgado, per un import de 5.292,20 euros i
952,59 euros d’IVA.
2. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
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3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
de la firma de la resolució.
2.6. Aprovació contractació serveis coordinació de seguretat i salut en fase
d’execució i control de qualitat obres “Projecte urbanització àmbit de Cal
Ribalaigua” - Exp.: 6.2/1/09
Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 16 de juny de 2010, s’acredita la
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar els serveis de consultoria i assistència
tècnica professional per a la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució i
control de qualitat de les obres del “Projecte urbanització àmbit de Cal Ribalaigua”,
el preu del qual ascendeix a la quantitat de 2.310,00 euros i 417,60 euros d’IVA.
Atès que amb data la mateixa data, s’ha emès informe d’intervenció, en el qual
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent,
als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
Vist l’informe-proposta de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir, i la certificació d’existència de crèdit expedida per l’interventor, en virtut de
la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 16 de juny de 2010, RESOLC:
1. Aprovar la contractació dels serveis de consultoria i assistència tècnica
professional per a la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució i control
de qualitat de les obres del “Projecte urbanització àmbit de Cal Ribalaigua”,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb l’arquitecta tècnica Sra.
Cristina Ramisa Puigdomènech, per un import de 2.320,00 euros i 417,60 euros
d’IVA.
2. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
de la firma de la resolució.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Aprovació el conveni de cessió en dipòsit d’una còpia del film original
de “La Dansa de Campdevànol”
Vista la minuta de conveni a signar amb el Sr. Manuel Fabra i Ricart per a la cessió
en dipòsit del film-reportatge elaborat pel seu oncle Agustí Fabra i Bofill, sobre la
Dansa de Campdevànol, enregistrat el 1933 amb destí a fer-ho accessible a
historiadors, investigadors i persones interessades en el tema;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la minuta de conveni en tots els seus termes
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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.
3.2. Donar compte de la incorporació a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública a través de l’AOC.
Es dona compte del Decret d’Alcaldia de 14-06-2010 d’adhesió a la plataforma de
contractació pública del Consorci Administració Oberta de Catalunya.
La Plataforma de Serveis de Contractació permet crear un espai únic d'informació
global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de
cadascuna de les administracions públiques adherides al servei i de difusió dels
corresponents perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, tal com
preveu la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic
A la Web municipal hi haurà un accés a la Plataforma.
3.3. Donar compte de la prórroga del contracte de manteniment informàtic
amb Televall
Per Decret d’Alcaldia de 8-6-2010 s’ha prorrogat el contracte amb Televall per un
any conforme l’article 23 LCSP.
3.4. Informació vària de l’equip de govern
Els assistents comenten diferents temes relacionats amb la gestió ordinària de
l’Ajuntament.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 19:00 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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