ACTA 19/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2009
Assistents
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Presidència:

Núria López i Rodríguez

Campdevànol,

essent

les

19:00

hores, es reuneixen els membres de
Membres:

Ramon Perearnau i Morera la Junta de Govern a l’objecte de
celebrar

Joan Rivera i López

la

primera
Eva
Convidades:

Martínez

i

Sra.

ordinària,

convocatòria,

Cazorla presidència

Roser Caballero i Martínez

sessió

Núria

de

sota

l’alcaldessa

López

en
la

Il·lma.

Rodríguez,

i

l’assistència dels regidors/ores què es
relacionen al marge.
Excusa l’assistència el regidor 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 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:
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2.1

Resolucions sobre al·legacions d’escombraries.
Expedient: h.2.3.4.4./48/09

2.2

Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./49/09

2.3

Acceptació de subvenció per al funcionament de la Llar d’infants el Barrufet.
Curs 2008-2009

2.4

Devolució aval obres Projecte “Reforma i ampliació llar d’infants El Barrufet”
Exp.: 6.5/1/06

3.

Informació de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1.

Acord d’aprovació certificació d’obra núm. 3 “redistribució de la planta baixa i
ampliació de la ràdio del centre cívic” – exp.: 6.5/1/09

3.2

VARIS

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 28 de
setembre 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:
TRIBUTS
2.1.

Resolucions

sobre

al·legacions

d’escombraries.

Expedient:

h.2.3.4.4./48/09
Vista la petició de bonificació d’escombraries comercials presentada per Noelia
Ramirez Ortega (registre d’entrada núm.1811 de 7 d’octubre 2009), en que
manifesta que al 18 de maig de 2009 es va donar d’alta en l’activitat de
perruqueria.
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Atès que l’apartat segon de l’article 11è d’exempcions i bonificacions de l’ordenança
núm.20 reguladora d’aquesta taxa contempla en el següent: que durant el primer
any de l’exercici d’una activitat nova gaudirà del 50% de bonificació en la taxa
d’escombraries. Per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que mantingui
l’activitat un mínim de tres.
Vista el parer favorable de la Junta de Govern Local, RESOLC:
1. APROVAR la bonificació del 50% de la taxa d’escombraries comercials de
l’exercici 2009 de la Pl. Església, 4, a nom de Noelia Ramirez Ortega.
2. NOTIFICAR el present acord a la interessada.
3. COMUNICAR el present acord a intervenció i tresoreria.
2.2. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./49/09
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Jose M. Villaró Soler (núm. entrada: 1818 de data d’entrada:08-102009), 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 Jose M. Villaró Soler:
Matricula

Marca i model

2906CZL

FORD FIESTA

2.Notificar el present acord a l’interessat i a tresoreria.
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SUBVENCIONS
2.3. Acceptació de subvenció per al funcionament de la Llar d’infants el Barrufet.
Curs 2008-2009
Vista la Resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, publicada en
data 28 de setembre de 2009, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals
titulars de llars d’infants per al curs 2008-2009, en la que consta el centre de titularitat
d’aquest Ajuntament “EEI El Barrufet”, amb una aportació de 120.600.-€.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local.
RESOLC:
1. ACCEPTAR la subvenció indicada, atorgada pel Departament d’Educació de la

Generalitat de Catalunya.
2. FACULTAR l’alcaldessa per a la tramitació de la documentació necessària per a

l’efectiu ingrés de la subvenció aconseguida.
3. Ratificar aquest decret en la primera sessió del Ple que se celebri.

URBANISME I CONTRACTACIÓ
2.4. Devolució aval obres Projecte “Reforma i ampliació llar d’infants El Barrufet”
Exp.: 6.5/1/06

Sol·licitada per Construccions Casals Picas, SL, devolució de l’aval dipositat en
garantia de bona execució de les obres “Reforma i ampliació llar d’infants El
Barrufet”.
Vist l’informe emès pel tècnic director de les obres i atès que ha transcorregut el
període de garantia, i donat que no existeix cap defecte en les mateixes.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
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RESOLC:
1. Procedir a la devolució de l’aval per import de 24.430,00 EUROS, dipositat per
Construccions Casals Picas, SL, en garantia de bona execució de les obres “Reforma
i ampliació llar d’infants El Barrufet”.
2. Comunicar la present Resolució a Construccions Casals Picas, SL i a Tresoreria
als efectes oportuns.
3. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
3.1. ACORD D’APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 3 “REDISTRIBUCIÓ DE LA
PLANTA BAIXA I AMPLIACIÓ DE LA RÀDIO DEL CENTRE CÍVIC” – EXP.: 6.5/1/09

Vista la certificació d'obra núm. 3, corresponent a les obres de “Redistribució de la
planta baixa i ampliació de la ràdio del centre cívic”, i que importa la quantitat de
quaranta-un mil tres-cents setanta-tres euros i setanta cèntims d’euro (41.373,70.€);
Vista la Resolució del Secretari d’Estat de Cooperació Territorial de data 6 de febrer
de 2009, que autoritza el finançament de l’esmentada actuació;
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. APROVAR la certificació d'obra núm. 3 de les obres de “Redistribució de la planta
baixa i ampliació de la ràdio del centre cívic”, i que importa la quantitat de
quaranta-un mil tres-cents setanta-tres euros i setanta cèntims d’euro (41.373,70.€), que serà abonada al contractista adjudicatari CONSTRUCCIONS PÁEZ I COSTA,
SL.
2. COMUNICAR el present acord a Intervenció i als interessats als efectes oportuns.
3.2.

ACCEPTACIÓ DE

LA SUBVENCIÓ

DEL

FEDER

2007-2010,

PER

L’ACTUACIÓ DEL MUR DE PROTECCIÓ DEL RIU FRESER.

5

Vist que l’Ajuntament de Campdevànol en el marc de la convocatòria regulada per
l’Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores
per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER,
per al període 2007-2013, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds pel
al període 2007-2010, eixos 2 i 4, presentà una operació per un cost total de
1.373.245,82 euros, i que porta per títol Mur de protecció del riu Freser entre el
barri del Roser i la colònia Molinou.
Atès que la Resolució GAP/3529/2009, de data 17 de setembre de 2009, del
director general d’Administració Local, publicada al DOGC núm. 5468 de 21-092009, sobre selecció d’operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel
FEDER per al període 2007-2010, eix 2 (medi ambient i prevenció de riscos) i eix 4
(desenvolupament local i urbà), s’aprova aquesta operació en el marc del Programa
Operatiu FEDER 2007-2013 tram local, per un import de 319.348,39 euros.
Vist que l’Ajuntament de Campdevànol és beneficiari d’un cofinançament FEDER de
159.674,20 euros sobre una despesa elegible de 319.348,39 euros per l’actuació de
Mur de protecció del riu Freser entre el barri del Roser i la colònia Molinou, de l’eix
2;
Vist que per comunicació de 30 de setembre de 2009, rebuda el 5 d’octubre, se’ns
requereix per acceptar la subvenció i certificar la suficiència de crèdit segons model
de l’annex I;
La Junta de Govern Local per unanimitat APROVA:
1. Acceptar la subvenció concedida per import de 159.674,20 € per a l’execució de
l’actuació de Mur de protecció del riu Freser amb una despesa elegible de
319.348,39 €.
2. Comprometre’s a l’execució de l’actuació subvencionada i a la consignació dels
crèdits necessaris per al cofinançament del 50% restant de la despesa elegible de
319.348,39 € per fer front a l’aportació pública del projecte que li correspon.
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3. Trametre aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya
3.3. VARIS
Els assistents comenten diversos temes de la gestió ordinària de l’Ajuntament
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 21:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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