ACTA 18/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidades:
Excusen:

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).
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 convocatòria s’ha fet en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.

Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
2.1. Petició de gual c. Cerdanya, 21
2.2. Petició de gual c. Onze de setembre, 6
2.3. Anul·lació rebut a Telefonica España SAU
2.4. Desestimació recurs multa Sr. Antonio Garcia Retamera
2.5. Notificació multa Sr. Juan Antonio Expòsito Pérez
2.6. Devolució recàrrec apressament Sr. Joan Castell Bertran
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories

3.

3.1. Aprovació gestió del cobrament del cànon del Bar Diagonal
3.2. Petició dels veïns del c. Corones per la Festa del Carrer
3.3. Acceptació de la subvenció de la Secretaria General de l’Esport
3.4. Varis

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 les actes de les sessions anteriors
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 19
d’agost de 2010.
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2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
TRIBUTS
2.1. Petició de gual c. Cerdanya, 21.
Vista la sol·licitud de placa de gual presentada pel Sr. Manuel Garcia Cano (registre
d’entrada núm. 1257 de 26 d’agost de 2010) pel local destinat a garatge a
l’immoble situat al C. Cerdanya, 31;
Atès el conforme dels serveis tècnics municipals de compatibilitat d’usos;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
Resolc:
1. AUTORITZAR la senyalització de concessió d’ús privatiu de la via pública amb
placa de “gual permanent” a subministrar per aquest Ajuntament.
2. APROVAR la liquidació de catorze amb seixanta euros (14,60 €), corresponent
a les despeses per concessió i placa de reserva de via pública per gual permanent,
regulades en l’article 6è de “quota tributària”
de l’ordenança fiscal núm.13
reguladora de la taxa per documents que expedeixi o tramiti l’Administració
municipal.
3. NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i a Tresoreria a l’efecte corresponent.
2.2. Concessió gual c. Onze de setembre, 6.
Vista la sol·licitud de placa de gual presentada pel Sr. Antonio Giménez Gonzàlez
(registre d’entrada núm. 1262 de 30 d’agost de 2010) pel local destinat a garatge a
l’immoble situat al C. Onze de setembre, 6, d’aquesta localitat;
Atès el conforme dels serveis tècnics municipals de compatibilitat d’usos;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
Resolc:
1. AUTORITZAR la senyalització de concessió d’ús privatiu de la via pública amb
placa de “gual permanent” a subministrar per aquest Ajuntament.
2. APROVAR la liquidació de catorze amb seixanta euros (14,60 €), corresponent
a les despeses per concessió i placa de reserva de via pública per gual permanent,
regulades en l’article 6è de “quota tributària”
de l’ordenança fiscal núm.13
reguladora de la taxa per documents que expedeixi o tramiti l’Administració
municipal.
3. NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i a Tresoreria a l’efecte corresponent.
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2.3. Anul·lació rebut a Telefonica de España SAU
Vista la liquidació d’escombraries a l’empresa Telefonica España SAU pel local situat
al carrer Mestre Villaró, 1, baixos de Campdevànol, de referència 2.3.4.4/21;
Vist el recurs de reposició presentat per la interessada que es basa al articles 3 i4
de la Llei 15/1987, de 30 de juliol, sobre tributació de Telefònica, en relació a
l’article 21.5 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals,
administratives i de l’ordre social;
Vist que Telefònica SA va transferir a Telefonica Sociedad operadora de Servicios de
Telecomunicacions SA amb CIF A-82018474 els elements patrimonials per a la
prestació del servei contractat amb l’Estat espanyol i vist que l’anterior empresa
actualment s’anomena Telefonica de España SAU que és el subjecte passiu de la
liquidació recorreguda;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Estimar el recurs de reposició interposat per Telefonica de España SAU i anul·lar
la liquidació practicada.
2. Notificar-ho l’interessat per a la seva constància
2.4. Desestimació recurs multa Sr. Antonio Garcia Retamera
Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. Antonio Garcia Retamero contra la
notificació de la multa de trànsit per mal aparcament al carrer Prat;
Vist l’informe de l’agent municipal que es ratifica a la seva denúncia i afegeix que el
carrer Prat té tres senyals de prohibició d’aparcament;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Desestimar el recurs de reposició interposat per l’interessat.
2. Notificar-ho amb l’advertiment que disposa dels terminis de pagament en
voluntària amb la corresponent bonificació (cinc dies 50%; 15 dies 20%).
3. Contra aquest acord que esgota la via administrativa es pot interposar recurs
contenciós davant el Jutjat Contenciós de Girona en els termini de dos mesos
2.5. Notificació multa Sr. Juan Antonio Expòsito Pérez
Vistes les al·legacions presentades pel Sr. Juan Antonio Expòsito Pérez contra la
butlleta de denúncia per infracció de trànsit per aparcament en lloc prohibit, al camí
d’Estiula, a l’expedient 484/2010;
Vist l’informe de l’agent municipal que es ratifica a la seva denúncia;
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Vist el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial:
Atès que conforme l’article 65: 3. Son infracciones leves las cometidas contra las
normas contenidas en esta Ley y en los Reglamentos que la desarrollen que no se
califiquen expresamente como graves o muy graves en los apartados siguientes.
Atès que conforme l’article 67: 1. Las infracciones leves serán sancionadas con
multa de hasta 100 euros;
Vist que l’ordenança municipal reguladora preveu la reducció de l’import del 20%
dins els 15 dies següents a la notificació de la denúncia conforme l’article 79. Però a
més preveu la reducció del 50% si el pagament es fa dins el primers 5 dies, en
benefici de l’interessat.
En exercici de les competències que l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 7 i 68 del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial atribueixen a
l’Alcaldia i al municipi;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Imposar al denunciat Juan Antonio Expòsito una sanció per import de 30 EUROS
per una falta lleu prevista als articles 65.3 i 67 DEL Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo.
2. Notificar-ho a l’interessat per a la seva deguda constància i fer-li saber que ha
d’ingressar l’import a l’Ajuntament en els terminis previstos al Reglament General
de Recaptació amb l’advertiment que disposa dels terminis per al pagament amb la
corresponent bonificació establerts a l’ordenança municipal.
TERMINI DE PAGAMENT: De conformitat a l’article 20 del RGR, si rep aquesta
notificació entre els dies primer i quinze del mes, fins el dia 5 del mes següent. Si
rep aquesta notificació entre els dies setze i l’últim del mes, fins el dia 20 del mes
següent. Transcorreguts aquests terminis s’efectuarà el cobrament per via de
constrenyiment, amb el recàrrec del 20%.
3. Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa es pot interposar
recurs contenciós en el termini de dos mesos davant el Jutjat Contenciós de Girona.
No obstant pot interposar qualsevol altre recurs que estimi adient en defensa dels
seus Drets
2.6. Devolució recàrrec apressament Sr. Joan Castell Bertran
Vist l’escrit del Sr. Joan Castell Bertran sobre devolució del recàrrec d’executiva
d’IBI i escombraries per ser la primera vegada que ho abona i no haver rebut cap
notificació personal;
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Atès que conforme l’article 67 TRLHL, a contrari sensu, cal notificar la liquidació de
l’impost de manera personal:
4. No és necessari notificar individualment les liquidacions tributàries en els casos en què,
d’acord amb els articles 65 i següents d’aquesta Llei, s’hagin practicat prèviament les
notificacions del valor cadastral i base liquidable que preveuen els procediments de valoració
col·lectiva.
Una vegada transcorregut el termini d’impugnació que preveuen les notificacions sense que
s’hagin fet servir els recursos pertinents, s’entenen consentides i fermes les bases imposable i
liquidable notificades, sense que puguin ser objecte d’una impugnació nova quan es faci
l’exacció anual de l’impost.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Estimar el recurs de l’interessat en tots els seus termes i retornar l’import del
recàrrec d’executiva.
Fer-li saber que d’ara endavant no cal fer la notificació personalitzada de l’import i
la taxa i s’haurà d’ajustar al períodes anuals establerts pel Servei de Recaptació i
anunciat als mitjans municipals.
2. Notificar-li per a la seva constància
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Aprovació gestió del cobrament del cànon del Bar Diagonal
Vista la proposta de modificació de la gestió del cobrament de l’explotació del Bar
Diagonal que no suposa cap canvi en les clàusules reguladores de la concessió del
servei;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la modificació de la gestió del pagament del cànon del Bar de la Sala
Diagonal.
2. Notificar-ho a l’adjudicatari Sr. Pere Rosell per a la seva deguda constància.
3.2. Petició dels veïns del c. Corones per la Festa del Carrer
Vista la instància presentada per la Sra. Maria Castelló Gómez NRE 1264 de 30-08-2010
que demana permís per tallar el carrer, posar taules i fer el sopar al carrer Corones de l
a població;

La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Donar-nos per assabentats de la celebració de la Festa del Carrer del carrer Corones.
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2. Autoritzar el tancament del carrer per a la preparació i celebració de la Festa i amb
música al carrer.
Recordar la necessitat de respectar el descans del veïns del barri amb la disminució del
volum de la música a partir de les 12:00.
3. Comunicar-ho a la sol·licitant per a al seva deguda constància
3.3. Acceptació de la subvenció de la Secretaria General de l’Esport
Vista al comunicació de la Secretaria General de l’Esport que ens comunica l’atorgament
d’una subvenció de 75.000 € amb destí a les obres de la piscina municipal;

La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Acceptar la subvenció del Consell Català de l’Esport per import de 75.000 € amb destí
a les obres de la piscina municipal
2. Trametre aquest acord a la Secretaria General de l’Esport per a la seva deguda
constància
3.4. VARIS
Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió quan
són les 20:15 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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