ACTA 15/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 29 DE JULIOL DE 2009
Assistents
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Presidència:

Núria López i Rodríguez

Campdevànol, essent les 17:00 hores, es
reuneixen els membres de la Junta de

Membres:

Ferran Martínez i Ramos

Govern a l’objecte de celebrar la sessió

Ramon Perearnau i Morera

ordinària, en primera convocatòria, sota

Joan Rivera i López

la presidència de l’alcaldessa Il·lma. Sra.
Núria López Rodríguez, i l’assistència dels

Convidades:

Roser Caballero i Martínez

regidors/ores què es relacionen al marge.

Eva Martínez i Cazorla

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 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:
SERVEIS ECONÒMICS
2.1.
2.2.

Resolucions sobre al·legacions d’escombraries.
Expedient: h.2.3.4.4./23/09
Resolucions sobre al·legacions d’obertura.
Expedient: H.2.3.4.1/41/09
URBANISME I OBRES

2.3.
2.4.

Sol·licitud canvi destinació i d’anualitat actuació rehabilitació del centre
cívic municipal, inclosa en l’anualitat 2009 del PUOSC, i aprovació
“projecte 1a. fase piscina municipal, edifici escorxador”.
Aprovació del projecte de substitució de l’enllumentat interior del pavelló
municipal Mercè Guix.
SUBVENCIONS
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2.5.

Subvencions entitats culturals

2.6.

Subvencions entitats esportives

2.7.

Sol·licitud de subvenció per a actuacions de millora paisatgística de
rambles, passeigs i avingudes arbrades dels municipis de Catalunya.
Sol·licitud de subvenció per a l’elaboració, revisió i implantació de plans
de protecció civil.
Sol·licitud de subvenció dins l’àmbit de Cooperació Municipal “Fons de
subvencions 2008-2011” de la Diputació de Girona.
Donar compte de l’atorgament de subvencions

2.8.
2.9.
2.10.
3.

Informació de l’Alcaldia i de les Regidories

L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten els punts de l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 14 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. RESOLUCIONS SOBRE AL·LEGACIONS D’ESCOMBRARIES
Expedient: h.2.3.4.4./23/09

Vista la petició d’anul·lació d’escombraries presentada per Ramon Camprubí
Basagaña (registre d’entrada núm.785 de 1 d’abril 2009), propietari d’un pis de la
carretera de Gombrèn, 3 1r pis lletra D, en que manifesta que no va arribar mai a
desenvolupar l’activitat de lloguer d’habitacions i que el pis el té ocupat per una
inquilina.
Vista la declaració de la inquilina en que declara que ocupa aquest pis des de febrer
de 2008, RESOLC:
1. APROVAR l’anul·lació i devolució, si s’escau, de la taxa d’escombraries comercials
dels exercicis 2008 i 2009 de la ctra. De Gombrèn, 3 1r pis lletra D, a nom de
Ramon Camprubí Basagaña.
2. NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
3. COMUNICAR el present acord a intervenció i tresoreria.

2.2. RESOLUCIONS SOBRE AL·LEGACIONS D’OBERTURA
Expedient: H.2.3.4.1/41/09

Vista l’al·legació presentada per Mireia Rota Botella sobre una liquidació provisional
per prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal
d’obertura o inici d’activitat al C/ Sant Amand, 9 en que sol·licita que es consideri la
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tarifa per canvi no substancial de l’activitat ja que venia desenvolupant la mateixa
activitat al C. Prol.Gala.
Atès que l’activitat que es desenvolupava al C. Sant Amand, 9, per la qual té
concedida llicència és la mateixa activitat de perruqueria, el canvi de local suposa
una modificació en l’activitat,
Atès que l’ordenança estableix una tarifa específica per aquest supòsit per import
de 70,85 €, RESOLC:
1. ESTIMAR l’al·legació presentada per Mireia Rota Botella
2. NOTIFICAR aquest acord a la interessada.
3. COMUNICAR el present acord a intervenció i a tresoreria.
URBANISME I OBRES
2.3. SOL·LICITUD CANVI DESTINACIÓ I D’ANUALITAT ACTUACIÓ REHABILITACIÓ
DEL CENTRE CÍVIC MUNICIPAL, INCLOSA EN L’ANUALITAT 2009 DEL PUOSC, I
APROVACIÓ “PROJECTE 1a. FASE PISCINA MUNICIPAL, EDIFICI ESCORXADOR”
Aquest Ajuntament té inclosa l’actuació “Rehabilitació del centre cívic municipal” en
el Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona per
l’anualitat 2009 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, amb una subvenció per
import de 90.000.-€.
D’altra banda, l’actuació “Piscina municipal” està inclosa en el Programa especial de
dinamització i equilibri territorial per l’anualitat 2012. Durant el tràmit d’informació
pública la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2010, i la
planificació de les anualitats 2011 i 2012, s’ha sol·licitat el canvi d’anualitat
d’aquesta actuació pel 2010.
L’elevat import d’aquesta obra obliga a l’Ajuntament a executar el projecte en dues
fases totalment independents:
1a. fase: edifici i instal·lacions de la piscina
2a. fase: vas i zones de bany de la piscina
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament prioritzar les obres corresponents a
l’actuació “Piscina municipal”, i de conformitat al que estableix la base quarta de les
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, període 2008-2012,
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. Aprovar inicialment el PROJECTE 1a. FASE PISCINA MUNICIPAL, EDIFICI
ESCORXADOR”, redactat per l’arquitecte senyor Jordi Planadecursach i Mir.
2. Exposar el projecte al públic pel termini de trenta dies, mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis a fi de que es puguin presentar
quantes al·legacions s’estimin oportunes.
3. En cas que no es presentin al·legacions el projecte quedarà definitivament
aprovat sense necessitat de cap acord.
4. Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament de renunciar a la subvenció
corresponent a l’actuació “Rehabilitació del centre cívic municipal”, inclosa en el
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Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona per
l’anualitat 2009 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, per aplicar-la a una
nova sol·licitud d’inclusió consistent en la 1a. fase del projecte de la piscina
(edifici instal·lacions) amb el títol de “PROJECTE 1a. FASE PISCINA MUNICIPAL,
EDIFICI ESCORXADOR”.
5. Sol·licitar un increment de subvenció per import de 150.000.-€ amb destí a
aquesta nova actuació sol·licitada.
6. Sol·licitar canvi d’anualitat de la nova actuació “PROJECTE 1a. FASE PISCINA
MUNICIPAL, EDIFICI ESCORXADOR”, per l’anualitat 2010 per tal d’executar de
manera consecutiva les dues fases del projecte.
7. FACULTAR a la Sra. Alcaldessa, Núria López i Rodríguez, per la formalització de
la sol·licitud i quantes actuacions siguin necessàries al respecte.
8. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple ordinària que es
celebri.
2.4. APROVACIÓ INICIAL “PROJECTE SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT
PAVELLÓ MUNICIPAL ESPORTS MERCÈ GUIX” Ref.: 6.3.6/7/09

INTERIOR

Vist el “Projecte substitució enllumenat interior pavelló municipal esports Mercè
Guix”, d’iniciativa municipal, i redactat per Omega-Cat Enginyeria, SL.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
PRIMER. Aprovar inicialment el “Projecte substitució enllumenat interior pavelló
municipal esports Mercè Guix”.
SEGON. Exposar el projecte al públic pel termini de trenta dies, mitjançant anunci
al Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis a fi de que es puguin presentar
quantes al·legacions s’estimin oportunes.
TERCER. En cas que no es presentin al·legacions el projecte quedarà definitivament
aprovat sense necessitat de cap acord.
SUBVENCIONS
2.5. SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS
Per tal de donar liquiditat a les entitats culturals per les diferents activitats de
l’exercici i en espera a tenir tota la documentació necessària per establir la
quantitat que els hi correspon segons els criteris de valoració establerts en el
Reglament regulador de les bases de concessió de subvencions, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Aprovar una despesa per import de 4.905.- €, amb càrrec a la partida 45.480.04
del pressupost municipal, corresponent a un 50% de l’ajut concedit l’any anterior
en concepte de bestreta per aquest any pels imports i conceptes que
s’especifiquen:
ENTITAT

IMPORT€

CONCEPTE
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SECCIÓ SARDANISTA

540,00

Promoció de la cultura popular i tradicional

ASSOCIACIÓ PARAULES I FETS

540,00

Edició revista local

GRALLERS
CERCLE CAMPDEVANOLENC

495,00
990,00

Promoció de la cultura popular i tradicional
Finançament de locals per entitats

ASS. DE DONES EL ROSER

585,00

Activitats culturals

A.V. BARRIS ST. CRISTÒFOL-ROSER

270,00

Festa del barri

A.V. BARRI ESTACIÓ

360,00

Activitats culturals i Festa del barri

AMICS DE SANT PERE D’AUÏRA

135,00

Activitats culturals

ASSOCIACIÓ DE PINTORS COLL B.

225,00

Promoció de dibuix per nens petits

KOLECTIU KAMPDEVÀNOL

315,00

Activitats culturals de joventut

CAU DEL VÀNDALS

450,00

Activitats culturals d’infants i joves

2. Les entitats hauran de presentar la documentació que estableix el Reglament
regulador de les bases de concessió de subvencions en els terminis establerts.
A aquest efecte es fa saber que ja poden començar a presentar els justificants de
les subvencions atorgades.
2.6. SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
Per tal de donar liquiditat a les entitats culturals per les diferents activitats de
l’exercici i en espera a tenir tota la documentació necessària per establir la
quantitat que els hi correspon segons els criteris de valoració establerts en el
Reglament regulador de les bases de concessió de subvencions, la Junta de Govern
ACORDA:
1.
Aprovar una despesa per import de 2.000,00 €, amb càrrec a la partida
45.480.06 del pressupost municipal, corresponent a un 50% de l’ajut concedit l’any
anterior en concepte de bestreta per aquest any pels imports i conceptes que
s’especifiquen:
ENTITAT
FUTBOL SALA

IMPORT€
300,00

CLUB BÀSQUET

400,00

GRUP EXCURSIONISTA

200,00

ASSOCIACIÓ PESCA EL FRESER

200,00

CLUB PETANCA

200,00

UNIÓ ESPORTIVA CAMPDEVÀNOL

500,00

UNIÓ CICLISTA CAMPDEVÀNOL

100,00

MOTO CLUB CAMPDEVÀNOL

100,00

2. Les entitats hauran de presentar la documentació que estableix el Reglament
regulador de les bases de concessió de subvencions en els terminis establerts.
A aquest efecte es fa saber que ja poden començar a presentar els justificants de
les subvencions atorgades.
2.7. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS DE MILLORA
PAISATGÍSTICA DE RAMBLES, PASSEIGS I AVINGUDES ARBRADES DELS
MUNICIPIS DE CATALUNYA.
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Vista l’ORDRE PTO/295/2009, de 5 de juny, de convocatòria per a l’atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de millora
paisatgística de rambles, passeigs i avingudes arbrades dels municipis de Catalunya
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 régim local;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
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 142.551,30 € per a
l’execució del projecte Millora paisatgística de l’espai públic urbà anomenat vorera
de l’Av. Barcelona (La Farga).
3. Aprovar la memòria i el pressupost de l’actuació a realitzar i prendre el
compromís a dur a terme les actuacions objecte de la subvenció en cas de resultarne beneficiari.
4. 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 ha rebut altres ajuts per al finançament de la mateixa actuació
de cap organisme de les administracions públiques o entitats privades, nacionals o
internacionals.
7. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
2.8. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA ELABORACIÓ, REVISIÓ I
IMPLANTACIÓ DE PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL.
Vista l’IRP/326/2009, de 15 de juny, per la qual s’aproven les bases per a la
concessió de subvencions per a l’elaboració, revisió i implantació de plans de
protecció civil;
Vista la competència de l’Alcaldia de conformitat a l’article 21 de la Llei reguladora
de les bases del régim local;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Acollir-nos a la convocatòria dalt esmentada
2. SOL·LICITAR al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de
la Generalitat de Catalunya una subvenció per import de 6.000 € per l’elaboració
dels plans de protecció civil municipal.
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3. Aprovar la memòria de l’actuació a realitzar i prendre el compromís a dur a
terme les actuacions objecte de la subvenció en el termini màxim de 12 mesos des
de la concessió de la subvenció en cas de resultar-ne beneficiari
4. 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. Que les dades contingudes a la sol·licitud corresponen a la realitat.
7. Que acredita que no és deutor per reintegraments de subvencions i que no s’han
sol·licitat ni s’han rebut altres ajuts per al finançament de les actuacions o les
inversions objecte d’aquesta convocatòria.
8. Que accepta complir amb el que es disposa als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
9. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
2.9. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DINS L’ÀMBIT DE COOPERACIÓ
MUNICIPAL “FONS DE SUBVENCIONS 2008-2011” DE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA.
En atenció a les bases reguladores del programa de concessió de subvencions a
fons perdut, per al finançament d’actuacions de competència municipal, dins el
marc del “Fons de Subvencions”;
Vista la competència de l’Alcaldia de conformitat a l’article 21 de la Llei reguladora
de les bases del régim local;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern local,

RESOLC:
1. Acollir-nos a la convocatòria dalt esmentada
2. SOL·LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció per import de 25.199 € per
a l’execució del projecte Substitució de l’enllumenat interior del pavelló municipal
d’esports Mercè Guix.
3. Aprovar el projecte tècnic i el pressupost de l’actuació a realitzar i prendre el
compromís a dur a terme les actuacions objecte de la subvenció en cas de resultarne beneficiari.
4. 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.
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6. Que les dades contingudes a la sol·licitud corresponen a la realitat.
7.- Que comunicarà a la Diputació de Girona l’obtenció de subvencions o ajuts per
al mateix projecte per part d’altres administracions públiques o ens públics privats.
8. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
2.10. DONAR COMPTE DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
L’alcaldessa explica que ens ha atorgat les subvencions següents:
2.10.1. De la Diputació de Girona 1.400 euros per mobiliari, vestuari i taula de so
de la Biblioteca.
2.10.2. Del Servei d’Ocupació de Catalunya ens han concedit varis plans
d’ocupació:
Títol
Llar d’infants
Adaptació a
noves
tecnologies de
l’Ajuntament
Educadors
ambientals
Recuperació
Font del Carol
Recuperació,
manteniment i
millora de
camins
TOTAL

Nombre de
treballadors
2
1

Durada del
contracte
6
6

Jornada
%
70
70

Subvenció
€
15.835,26
10.876,57

2

3

100

14.907,12

1 Oficial
1 peó
2

6

70

17.300,93

6

70

12.380,84

9

71.300,72

2.10.3. Del Consell Català de l’Esport, 1.008 euros pel programa C: Jornades de
promoció de l’esport i per a la Cursa del Comte Arnau.
3. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
3.1.

APROVACIÓ

DE

LES

AL·LEGACIONS

AL

PACTE

COMARCAL

D’INFRASTRUCTURES
A la vista del Pacte Comarcal de les Infrastructures del Ripollès l’alcadessa proposa
les modificacions següents:
TEXT A ESMENAR :
Pàgina 46:
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Epígraf 2. Variants de l’Eix Pirinenc i Túnel de Toses
on diu “Campdevànol”
ha de dir ”Campdevànol Oest”
Pàgina 48:
Epígraf 1. Disposar d’un Pla Estratègic...
Que identifiqui quines energies i a quines zones tenen més potencial.
AFEGIR:
Amb implicació dels Departaments de la Generalitat de Catalunya que hagin
d’intervenir en els tràmits del procediment d’autorització.
Epígraf 2. Estudiar les opcions de futur per a potenciar les minicentrals elèctriques,
“per tal d’aconseguir que els rendiments esdevinguin públics un cop esgotades les
concessions administratives”
Pàgina 50:
Epígraf 2.
AFEGIR: Quan sigui necessari, disposar a curt termini de depuradores ...
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA aprovar les esmenes.
3.2. NETEJA DE RIUS
El Sr. Martínez explica que es farà una jornada de neteja del riu el proper 22
d’agost de 2009, amb el títol “Anem al Riu”. Més endavant donarà més detalls.
Els assistents comenten diversos temes de la gestió ordinària municipal.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les
20:00 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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