SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 14 DE JULIOL DE 2009
Assistents
Presidència:

Núria López Rodríguez

Regidors:

Ramon Perearnau i Morera
Joan Rivera i López

Convidades:

Roser Caballero i Martínez
Eva Martínez i Cazorla

Al
despatx
de
l’Alcaldia
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
ordinària, en primera convocatòria,
sota la presidència de l’alcaldessa
Il·lma. Sra. Núria López Rodríguez, i
l’assistència dels regidors/ores què es
relacionen al marge.
Excusa la seva assistència el Sr.
Ferran Martínez i Ramos.

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:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

SERVEIS ECONÒMICS
Acord d’exempció d’impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./40/09
Resolucions
sobre
al·legacions
d’escombraries.
Expedient:
h.2.3.4.4./37/09
Acord d’exempció d’impost vehicles. Expedient. H.2.3.4.4./38/09
Ocupació de via pública amb taules i cadires, cal Nasiet
URBANISME
Incoació expedient multes coercitives per incompliment ordre d’execució
per tancament finca i rehabilitació coberta edifici c. Hortes, 5. Ref.:
6.7/19/09
Imposició multes coercitives per incompliment ordre d’execució
arranjament estructura balcons edifici carrer Freser núm. 10. Exp.:
6.7/20/09
Imposició multes coercitives per incompliment ordre de legalització
activitat . Exp.: 6.8.2/09
SUBVENCIONS
Acceptació de subvenció de la diputació per la rehabilitació del Molí Gros
CONTRACTACIÓ
Aprovació de la prórroga del contracte de manteniment informàtic amb la
fundació pública Televall
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3.
3.1.
3.2.
3.3.

Informació de l’Alcaldia i de les Regidories
Proposta d’al·legacions al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2010
Informe valoració sobre les observacions fets per la Direcció General
d’Administració Local a la proposta d’emblema de l’Ajuntament de
Campdevànol.
Adhesió al conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre
administracions públiques.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 2 de juliol
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
D’EXEMPCIÓ
D’IMPOST
VEHICLES.
H.2.3.4.4./40/09

EXPEDIENT:

Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Josefina Martinez Reche (núm. entrada: 1340 de data d’entrada:0707-2009), 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,
RESOLC:
1.ACORDAR l’exempció del vehicle següent a nom Josefina Martinez Reche:
Matricula
0173DGJ

Marca i model
PEUGEOT307

2.Notificar el present acord a l’interessat i a tresoreria.
2.2. RESOLUCIONS SOBRE AL·LEGACIONS D’ESCOMBRARIES. EXPEDIENT:
H.2.3.4.4./37/09
Vista la petició d’anul·lació d’escombraries presentada per Francisco Ibañez Gomez,
inquilí del local del Polígon Molinou en la que informa que el va tenir llogat només el
mes de gener 2009.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. APROVAR la devolució de la part que correspongui de la taxa d’escombraries
comercials de l’exercici 2009 del local del Polígon Molinou, a nom de Francisco
Ibañez Gomez.
2. APROVAR una nova liquidació del servei d’escombraries comercials de l’exercici
2009 per un local buit del local del Polígon Molinou a nom del nou propietari.
3. NOTIFICAR el present acord a l’interessat.

2

2.3.
ACORD
D’EXEMPCIÓ
H.2.3.4.4./38/09

D’IMPOST

VEHICLES.

EXPEDIENT.

Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per M. Carmen Viñas Botella (núm. entrada: 1169 de data
d’entrada:04-06-2009), 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,
RESOLC:
1.ACORDAR l’exempció del vehicle següent a nom M. Carmen Viñas Botella:
Matricula
5342FZR

Marca i model
LAND ROVER

2.Notificar el present acord a l’interessat i a tresoreria.
2.4. OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES - EXPEDIENT:
H.2.4.2.14/09
Vista la sol·licitud presentada per Ignasi Salamo Reig de llicència per ocupació de la
via pública amb taules i cadires amb finalitat de lucre durant els mesos de setembre
i octubre de 2009 a la Plaça de la Mainada.
RESOLC:
1. Autoritzar al senyor Ignasi Salamo Reig l’ocupació de la via pública amb taules i
cadires amb finalitat de lucre durant els mesos de setembre i octubre de 2009 a la
Plaça de la Mainada en els dos aparcaments de davant del seu negoci deixant el pas
de vianants a la vorera.
2. Liquidar la corresponent taxa per ocupació de via pública de conformitat a
l'article 6 de l'Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per a usos privatius
sòl, subsòl o vol de les vies públiques.
CONCEPTE
ocupació via pública

M2

Núm.mesos

24

2

PREU/UNITAT
EUROS
1,82

TOTAL
EUROS
87,36

3. Comunicar el present acord a Tresoreria i a l’interessat als efectes oportuns.
URBANISME
2.5. INCOACIÓ EXPEDIENT MULTES COERCITIVES PER INCOMPLIMENT
ORDRE D’EXECUCIÓ PER TANCAMENT FINCA I REHABILITACIÓ COBERTA
EDIFICI C/ HORTES, 5. REF.: 6.7/19/09
Amb data 6 d’agost de 2008 l’Alcaldia dicta ordre d’execució amb motiu del
deficient estat de conservació que presenta la finca situada al carrer Hortes núm. 5
d’aquest municipi, amb referència cadastral 1350909DG3715S0001YG, i quin titular
cadastral és el senyor Alfredo Graugés Roma. Amb data 8 d’agost de 2008 es
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notificà a l’interessat el contingut de la citada resolució indicant-li que s’ha de
procedir a delimitar correctament la finca mitjançant construcció d’una tanca d’obra
per evitar l’accés directe i tancar les obertures que donen directament a la via
pública, i assegurar estructuralment l’estabilitat actual de la coberta per evitar que
es continuï esfondrant.
Amb data 9 d’octubre de 2009 els Serveis Tècnics municipals emeten informe en el
sentit que no s’han executat les obres de tancament i estabilitat estructural
requerides.
Amb data 29 de desembre de 2009 i 17 de juny de 2009 es requereix novament a
l’interessat, amb advertiment que l’incompliment injustificat de l’ordre d’execució
pot donar lloc a l’execució subsidiària o la imposició de successives multes
coercitives.
Atès que en data 9 de juliol de 2009 s’efectua visita de comprovació per part dels
Serveis Tècnics, i es constata que no s’ha procedit a executar els treballs ordenats
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,
RESOLC:
Primer.- Incoar expedient per a la imposició de multes coercitives, fins el
compliment de l’ordenant en l’ordre d’execució de data 6 d’agost de 2008: delimitar
correctament la finca mitjançant construcció d’una tanca d’obra per evitar l’accés
directe i tancar les obertures que donen directament a la via pública, i assegurar
estructuralment l’estabilitat actual de la coberta per evitar que es continuï
esfondrant.
Segon.- La incoació de l’expedient es dirigeix contra el següent propietari:
— Herència i hereus desconeguts Germans Graugés Roma
Tercer.- Concedir tràmit d’audiència a l’interessat per un termini de quinze dies, a fi
que pugui al·legar i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat, als efectes oportuns.
2.6. IMPOSICIÓ MULTES COERCITIVES PER INCOMPLIMENT ORDRE DE
LEGALITZACIÓ ACTIVITAT . EXP.: 6.8.2/09
Atès que amb data 3 de febrer de 2009, s’ordena la legalització de l’activitat que
s’executa en la finca situada al carrer Pompeu Fabra núm. 6 d’aquesta localitat,
quin titular és Xada Eines del Ter, SL, i que es porta a terme sense la corresponent
llicència d’activitat.
Atès que per resolució de l’Alcaldia de 13/03/09 i 2/06/09 es requereix novament al
legal representant de Xada Eines del Ter, SL indicant-li que s’ha de procedir a
regularitzar la situació sol·licitant la corresponent llicència municipal amb
advertiment que l’incompliment injustificat de l’ordre de legalització donarà lloc a la
imposició de successives multes coercitives.
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Atès que els Serveis Tècnics Municipals emeten informe amb data 23/06/09 en el
qual es conclou sobre la procedència d’incoar expedient d’imposició de multes
coercitives.
Atès que amb data 23/06/09, l’Alcaldia aprovà la incoació de l’expedient per a la
imposició de multes coercitives, fins al compliment de l’ordenant en les ordres de
legalització de 3/02/09, 13/03/09 i 2/06/09.
Atès que es dona audiència a l’interessat per termini de quinze dies a fi que al·legui
allò que estimi pertinent.
Vist que l’interessat no ha presentat al·legacions, segons es desprèn de la
certificació emesa per secretaria amb data 14 de juliol de 2009.
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. Imposar una multa per valor de tres-cents euros (300,00.-€) a Xada Eines del
Ter, SL per incomplir les ordres de legalització dictades el 3/02/09, 13/03/09 i
2/06/09, advertint-li que la persistència de l’incompliment suposarà la imposició
de noves multes.
2. Advertir al legal representant de Xada Eines del Ter, SL, que si no realitza les
actuacions voluntàriament en el termini conferit a l’efecte, l’Ajuntament podrà
ordenar la suspensió de l’activitat
3. Notificar la present resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos
pertinents.
SUBVENCIONS
2.7. ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DE
REHABILITACIÓ DEL MOLÍ GROS

LA

DIPUTACIÓ

PER

LA

Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de concessió per part
de l’àrea de Cultura i Acció Social, Servei de Monuments, d’una subvenció de
25.000,00 € amb destí a “Rehabilitació del Molí Gros” dins el marc de la
convocatòria de restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial. Any
2009” (Expedient RM/656);
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Acceptar la subvenció descrita anteriorment així com les condicions generals i
especials fixades per a la seva aplicació.
2. Comunicar-ho a la Diputació de Girona per a la seva deguda constància
juntament amb la documentació exigida a la convocatòria i a la Resolució
d’atorgament.
3. Facultar Secretaria per a la seva tramitació per mitjans telemàtics i ordinaris
CONTRACTACIÓ
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2.8. APROVACIÓ DE LA PRÓRROGA DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT
INFORMÀTIC AMB LAFUNDACIÓ PÚBLICA TELEVALL
Vist el contracte de serveis de manteniment informàtic de juliol de 2008 adjudicat a
la Fundació Pública Televall ;
Vist que cal continuar amb la prestació del servei per necessitat manifesta dels
serveis públics municipals;
Vist que la normativa vigent preveu la possibilitat de prorrogar la prestació d’aquest
tipus de serveis de manteniment amb el límit de quatre anys, conforme l’article 23
de la LCSP LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público;
Es proposa a la Junta de Govern Local
1. Prorrogar pel termini d’un any el contracte de serveis de manteniment i
assistència informàtica amb la Fundació Pública Televall, amb efectes de l’1 de juny
de 2009.
2. Comunicar aquest acord a l’interessada per a la seva deguda constància
3. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
3.1. PROPOSTA AL·LEGACIONS PLA ÚNIC OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA
2010
Vist l’edicte de 2 de juny de 2009, pel qual es sotmet a informació pública la
formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2010, i la planificació de
les anualitats 2011 i 2012.
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. FORMULAR les al·legacions al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2010
següents:
-

-

Piscina municipal: increment de subvenció i canvi anualitat pel 2010.
Millores a l’enllumenat públic per a estalvi i eficiència energètica: actualització
de pressupost
Instal·lació telecontrol i sensors al sistema d’abastament d’aigua de
Campdevànol i adequació del Decret 140/2003: sol·licitud d’inclusió anualitat
2010 de l’actuació ja sol·licitada en la demanda quinquenni 2008-2012 i no
subvencionada.
Millora paisatgística de l’espai públic urbà anomenat vorera de l’Av. Barcelona
(La Farga): sol·licitud d’inclusió anualitat 2011 de l’actuació ja sol·licitada en la
demanda quinquenni 2008-2012 i no subvencionada.
Construcció nou dipòsit als sector de Vista Alegre i instal·lació canonada
d’impulsió: canvi anualitat pel 2010, actualització pressupost i modificació del
títol.

2. FORMULAR sol·licitud de subvenció per les noves actuacions que tot seguit es
detallen:
Actuació

Anualitat

Projecte de millores i reparació del

2010

Pressupost
46.868,20.-€

Sol·licitud
PUOSC
32.807,74.-€
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ferm de carrers a Campdevànol
Adequació de l’accés al barri del
Castell de Campdevànol

2010

73.913,20.-€

51.739,24.-€

3. FACULTAR a la Sra. Alcaldessa, Núria López i Rodríguez, per la formalització de
la sol·licitud i quantes actuacions siguin necessàries al respecte.
4. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple ordinària que se
celebri.
3.2. INFORME VALORACIÓ SOBRE LES OBSERVACIONS FETS PER LA
DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL A LA PROPOSTA
D’EMBLEMA DE L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL.
La Generalitat de Catalunya ha tramès un informe sobre la proposta de símbol
distintiu de l’Ajuntament de Campdevànol.
Tant la tramitació com la proposta d’emblema s’han informat favorablement.
No obstant s’ha formulat una “observació” pel fet que l’emblema incorpora una
corona “de poble”, fet que segons l’assessor heràldic només està permés pels ens
de caràcter territorial.
L’Ajuntament té un tràmit per informar i valorar la observació feta per la
Generalitat de Catalunya.
Per tal d’evacuar el tràmit es volen fer constar les consideracions següents:
1. L’Ajuntament de Campdevànol, com a entitat territorial de l’Estat Espanyol té
dret a fer servir la corona de poble.
2. L’emblema pot fer servir parts de l’escut municipal on també hi ha la corona de
poble.
3. Els emblemes no esta subjectes a cap normativa, costum u opinió basada en els
estudis de la heràldica.
Per tot això, l’Ajuntament de Campdevànol considera que la observació feta a
l’emblema municipal no té cap mena de consistència ni suport jurídic que la
sustenti.
En conseqüència, s’ha de tenir per no feta i en cap cas es pot tenir en compte a
l’hora d’aprovar el símbol distintiu municipal.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA fer arribar aquesta valoració a la
Direcció General d’Administració Local.

3.3. ADHESIÓ AL CONVENI D’INTEROPERABILITAT
D’INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

DE

SISTEMES

Vist el conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i
Administracions Públiques, en nom de l’administració de la Generalitat de
Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci
Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament
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de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes,
que posa en funcionament una plataforma telemàtica des de la qual les institucions
signants i les administracions locals que s’hi adhereixin podran consultar, d’acord
amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, dades i
documentació que actualment es demanen als ciutadans cada cop que volen fer un
tràmit, amb l’objectiu d’estalviar-se desplaçaments per a realitzar tràmits amb les
administracions públiques.
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Campdevànol al conveni marc de
col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques,
en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret i
el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el
desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les
administracions catalanes.
2. Nomenar a la Sra. Núria López i Rodríguez, alcaldessa-presidenta, com a
interlocutora única de l’entitat davant el consorci.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
20:00 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López Rodríguez
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