ACTA 18/2011
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2011
Assistents
Presidència:
Membres:

Joan Manso Bosoms
Helga Pujols Pons
Montserrat Portabella Darnés
Joaquim Serrador Rabaseda

Convidats:
Regidor
Collaboradora

Gerard Soler Serra
Dolors Costa Martínez

Excusen:
Regidora
Collaborador

Marta Bardulet Farrés
Jaume Garcia Anglada

Al despatx d’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, en primera
convocatòria, sota la Presidència de
l’alcalde i l’assistència dels regidors i
collaboradors 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).
El quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112 del Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
La convocatòria s’ha fet en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Resolucions sobre llar d'infants. Expedient: I.P.11.1/2/11
2.2. Aprovació dels padrons fiscals de 2012
2.3. Acord d’interpretació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de l’aigua

3.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Aprovació concertació d’operació de crèdit
Acord sobre l’activitat de tractament d’àrids a Niubó
Cessió material pel Molí
Proposta d’ordenació del POUM al text refós
Donar compte de l’informe de seguiment del Pla Local de seguretat viària
Inici de l’expedient de contractació de la concessió del Bar de la Llar de Jubilats.
Informació de l’Alcaldia
Varis

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i excusa la convidada que no ha pogut
assistir que consta reflectit a l’encapçalament de l’acta.
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Seguidament es tracten successivament els punts de l’ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’Acta número 17, de la sessió de 10 de novembre.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Resolucions sobre llar d'infants. Expedient: I.P.11.1/2/11

Atenent el nou criteri d’interpretació del sistema de cobrament de les quotes de
menjador de la llar d’infants “El Barrufet” en que s’afavoreix el càlcul de la quota
mensual de menjador a favor de l’usuari, entenent que fins a 13 dies d’assistència
és cobrarà per dia esporàdic en lloc de la quota mensual de menjador.
Vist l’informe de data 12 de desembre de 2011 emès per la directora de la Llar en
que informa que durant el mes de novembre alguns nens i nenes van assistir al
menjador durant 12 dies i se’ls hi va liquidar un rebut per la totalitat de la quota
quan, amb el nou criteri, s’hauria d’haver liquidat pel número de dies.
Vist el parer de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. Aprovar la devolució de la diferència en les quotes de menjador de la llar
d’infants del mes de novembre de 2011, següents:
Nen/nena
Edgar Resalt Romero
Isona Sánchez Fornés
Hugo Garcia Guzmán
Núria Medina Zarate

Import liquidat
menjador
120,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €

Nou import
menjador
108,00 €
108,00 €
108,00 €
108,00 €

Diferència
a abonar
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

2. Notificar aquesta resolució als interessats.
3. Comunicar-ho a la Direcció de la Llar d’infants, a Tresoreria i Intervenció.
2.2. Aprovació dels padrons fiscals de 2012
Vistos els padrons provisionals fiscals de l’exercici 2012 corresponent als tributs
següents:
• Impost sobre vehicles de tracció mecànica
• Taxa per la prestació del servei de
(ESCOMBRARIES COMERCIALS)

gestió

de

residus

municipals

Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
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RESOLC:
1. L’aprovació dels padrons esmentats.
2. Sotmetre’ls a exposició pública als taulers d’anuncis municipals i al BOPG pel
termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació del present edicte al
Butlletí Oficial de la Província, tal com disposa l’article 102 de la Llei General
Tributària.
3. Les dates de cobrament en període voluntari s'estendran des del dia 1 de febrer
al 1 d’abril de 2012, a les oficines de Recaptació del consorci de Recaptació del
Ripollès-Cerdanya en horari d’oficina.
2.3. Acord d’interpretació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de
l’aigua
La Junta de Govern per unanimitat interpreta que els horts del nucli urbà del poble
tant si estan afectats a un habitatge com si encara no s’ha edificat el solar:
1. Estan subjectes a tarifa domèstica pel fet que l'article 2 del Decret legislatiu
3/2003 es defineixen els usos de l'aigua, els quals, d'acord amb la Classificació
catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009), aprovada pel Decret
137/2008, de 8 de juliol, són els següents:
Domèstics: consums inherents o propis de l'activitat humana no industrial, ni
comercial, ni agrícola, ni ramadera.
Els usos són eminentment domèstics (horticultura o jardineria d’autoconsum).
2. No queden subjectes a tarifa industrial excepte que estiguin vinculats a qualsevol
tipus d’activitat industrial, comercial, agrícola o ramadera.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1. Deixar sense efecte la celebració de la sessió de Junta de Govern 2411-2011
Per la coincidència de la sessió de Ple del dia 24 de novembre es deixa sense efecte
la celebració de la sessió ordinària prevista per aquella data.
3.2. Aprovació concertació d’operació de crèdit
Antecedents
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1. En data 11 de novembre es va demanar ofertes a diverses entitats per concertar
una operació de préstec pont a llarg termini per al finançament d’inversions per
import de 250.000 €.
2. En data 7 de desembre de 2011 es va autoritzar per part de la Direcció General
de Política Financera i Assegurances la concertació de l’esmentada operació de
crèdit per al finançament de les inversions previstes al pressupost del 2011.
3. Analitzada l’oferta presentada per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA, que és
la més avantatjosa per l’Ajuntament:
Import: 250.000,00
Termini: 10 anys
Carència d’amortització: 2 anys
Interès: Euribor a 3 mesos més un diferencial de 4,75 punts, sense arrodoniment,
revisable trimestralment
Liquidació d’interessos: Trimestral
Import comissió d’estudi: 0,50%
Import comissió per amortització anticipada: Zero
Formalització: Davant Secretari Ajuntament
4. El secretari - interventor ha emès el corresponent informe.
FONAMENTS DE DRET
I. L’import de l’operació de crèdit es destina a despeses d’inversió. En
conseqüència, l’Ajuntament podrà recórrer al crèdit públic/privat, a llarg termini, en
qualsevol de les seves formes, inclosa l’emissió pública de deute, d’acord amb
l’article 49 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
II. L’Ajuntament de Campdevànol té el pressupost de l’exercici 2011 definitivament
aprovat. A l’article 42 de les bases d’execució autoritza a l'Alcaldia per a concertar
un préstec fins el límit màxim necessari per tal de cobrir la pòlissa de tresoreria
utilitzada a 31 de desembre de 2011 ocasionada per les inversions ja executades i
finançades amb subvencions pendents de cobrament.
III. L’Ajuntament ha rebut l’autorització per a la concertació d’aquest préstec per
part de la Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya en data 14-12-2011;
Per tot això,
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La Junta de Govern, per delegació del Ple de data 30-06-2011 (BOP de Girona 136
de 18-07-2011), per unanimitat ACORDA:
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA per un import de 250.000€
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA amb les condicions financeres següents:
Import: 250.000,00
Termini: 10 anys
Carència d’amortització: 2 anys
Interès: Euribor a 3 mesos més un diferencial de 4,75 punts, sense arrodoniment,
revisable trimestralment
Liquidació d’interessos: Trimestral
Import comissió d’estudi: 0,50%
Import Comissió d0obertura: 0,50%
Import comissió per amortització anticipada: Zero
Formalització: Davant Secretari Ajuntament
3. Comunicar-ho a l’entitat creditícia per a la seva deguda constància
3.3. Acord sobre l’activitat de tractament d’àrids a Niubó
Vist que es va requerir l’empresa Construccions Icart SA sobre l’activitat de
tractament d’àrids al Polígon Niubó, en data 8-7-2011 i se li atorgà una termini
d’audiència de 10 dies;
Vist l’escrit presentat per l’empresa en data 13-12-2011, on manifesta que no li cal
llicència d’activitat pel fet que és una maquinària necessària per executar l’obra
d’urbanització del polígon. No obstant demana llicència provisional per fer acopi de
materials.
Atès que les obres d’urbanització de polígon fa temps que es troben aturades i la
maquinària de tractament d’àrids no es fa servir per aquesta obra, per la qual cosa
la seva utilització no pot estar emparada pel projecte d’urbanització de Niubó;
Atès que els terminis per l’execució de l’obra d’urbanització, previstos al projecte, fa
temps que han finalitzat;
Atès que el termini d’audiència a l’empresa va caducar fa temps sense cap resposta
per part de l’interessat;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
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1. Autoritzar a l’empresa Construccions Icart SA l’acopi de materials sense que es
pugui produir en cap moment molèsties als veïns.
2. Comunicar a l’interessat que l’activitat de tractament d’àrids la polígon Niubó no
està emparada pel planejament vigent ni per cap llicència municipal per la qual
cosa pot ser constitutiva d’infracció urbanística.
3.4. Cessió material pel Molí
Es fa saber als membres de la Junta que la veïna Sra. Lluïsa Subirana ha cedit a
l’Ajuntament tot un seguit de peces relacionades amb el Molí i que poden ser
interessants de cara a la seva recuperació.
3.5. Donar compte de l’informe de seguiment del Pla Local de seguretat
viària
Es dona a conèixer l’informe de seguiment del Pla Local de seguretat viària elaborat
per l’empresa Intra per compte del Servei Català de Trànsit.
S’acorda donar-hi trasllat a tots els regidors municipals per al seu coneixement.
3.6. Aprovació de la contractació per procediment negociat, en expedient
de tramitació ordinària de l’arrendament del servei de bar de la llar de
pensionistes i jubilats de Campdevànol
Vista la renúncia presentada per part de l’arrendatària actual amb efectes de 28-22012 del servei de bar del local de la llar de pensionistes i jubilats de Campdevànol,
situat al carrer Girona, cantonada C/ Prat d’aquest municipi;
Vist que l’explotació d'aquest servei públic es fa per gestió indirecta, en concret per
arrendament, de conformitat amb el que estableixen els articles 85.b de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), 249.2.d) i 262
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de Règim Local de Catalunya, i 228 i següents del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
(ROAS);
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l'expedient de contractació per a l’arrendament administratiu del servei
de bar del local de la llar de pensionistes i jubilats de Campdevànol, mitjançant la
forma de varis criteris adjudicació, i obrir el procediment negociat d'adjudicació del
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contracte, de conformitat amb els articles 234 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
2. Aprovar el Plec de Clàusules d’Explotació per a la contractació de l’arrendament
del servei de bar de la llar de pensionistes i jubilats de Campdevànol mitjançant
procediment negociat.
3. Anunciar la licitació al perfil del contractant de la web municipal, tauler d’anuncis
i enviar invitacions als professionals del municipi de Campdevànol.
3.7. Informació de l’Alcaldia
L’alcalde explica diferents temes de la gestió ordinària de l’Ajuntament:
- La nova proposta de pacte de retens del personal pendent de signar.
- La reunió amb un grup de veïns del Roser pel tema del clavegueram prevista pel
dia 28-12-2011 a les 16:00
- El pagament de les quotes pendents a la Fundació MAP
- L’escrit de presentat per dos administratius d’advertiment de la situació greu de
Tresoreria que pot provocar la Llei de Barris.
- La convocatòria d’ajuts ICAEN per energies renovables
- L’escrit de BOADA SA sobre noves revisions de les alarmes que suposarà
l’encariment del servei.
3.8.Varis
Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal que no requereixen
acord o informe de la Junta de Govern Local.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió quan
són les 20:57 hores.
El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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