ACTA 19/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:

Núria López i Rodríguez
Joan Rivera i López
Ferran Martínez i Ramos

Convidades:

Roser Caballero i Martínez
Eva Martínez i Cazorla

Excusen:

Ramon Perearnau i Morera

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 19:55
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.
2.

3.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
2.1. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./55/10
2.2. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./56/10
2.3. Resolucions sobre al·legacions d’obertura. Expedient: O.U.6.8.1/7/10
2.4. Resolucions sobre al·legacions d’obertura. Expedient: O.U.6.8.2/6/10
2.5. Inici d’expedient sancionador per infracció Ordenança Municipal de Tinença
d’Animals amb proposta de resolució - Ref.: 5/6/2010
2.6. Resolució d’al·legacions contra sanció de trànsit

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories

3.1. Aprovació de la modificació del contracte de serveis de consultoria i
assistència tècnica de redacció del POUM de Campdevànol
3.2. Avançament de la contractació i execució obra actuació “Piscina municipal”
PUOSC 2012
3.3. 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 2 de
setembre de 2010.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
TRIBUTS
2.1. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./55/10
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Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Albert Gil Tallant (núm. entrada: 1306 de data d’entrada:08-092010), 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. APROVAR l’exempció del vehicle a nom Albert Gil Tallant següent:
Matricula
1593 FXK

Marca i model
JEEP GRAN CHEROKEE

2. Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria
2.2. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./56/10
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Pedro Ramon Tallant Jurado (núm. entrada: 1364 de data
d’entrada:24-09-2010), 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. APROVAR l’exempció del vehicle a nom Pedro Ramon Tallant Jurado següent:
Matricula
9664 BYW

Marca i model
RENAULT MEGAN COUPE

2. Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria
2.3. Resolucions sobre al·legacions d’obertura
Expedient: O.U.6.8.1/7/10
Vista l’al·legació presentada per Moises Vital Porras sobre una liquidació provisional
per prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal
d’obertura o inici d’activitat al C/ Pompeu Fabra, 7 en que sol·licita que es consideri
la tarifa per canvi no substancial de l’activitat ja que consta una llicència per a la
mateixa activitat de bar de data 3 de març de 2010.
Atès que l’ordenança estableix una tarifa específica per aquest supòsit per import
de 70,85 €,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
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1. ANUL·LAR la liquidació provisional a nom de Moises Vital Porras següent:
Núm.liquidació concepte
import
1003000117
Llicència d’obertura bar C / Pompeu Fabra, 7
175,48 €
2. APROVAR una nova liquidació a nom de Moises Vital Porras:
Núm.liquidació
concepte
1003000117
Llicència d’obertura bar C / Pompeu Fabra, 7

import
70,85 €

3. NOTIFICAR aquest acord a l‘interessat.
4. COMUNICAR el present acord a intervenció i a tresoreria.
2.4. Resolucions sobre al·legacions d’obertura
Expedient: O.U.6.8.2/6/10
Vista l’al·legació presentada per Noèlia Ramirez Ortega sobre una liquidació
provisional per prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració
municipal d’obertura o inici d’activitat al C/ Major, 26 en que sol·licita que es
consideri la tarifa per canvi no substancial de l’activitat ja que venia desenvolupant
la mateixa activitat a la Plaça de l’església, 4;
Atès que l’activitat que es desenvolupava al C. Major, 26, 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 €;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. ANUL·LAR la liquidació provisional a nom de Noèlia Ramirez Ortega següent:
Núm.liquidació
1003000097

concepte
Llicència d’obertura perruqueria C / Major, 26

import
294,44 €

2. APROVAR una nova liquidació a nom de Noèlia Ramirez Ortega:
Núm.liquidació
1003000097

concepte
Llicència d’obertura perruqueria C / Major, 26

import
70,85 €

3. NOTIFICAR aquest acord a la interessada.
4. COMUNICAR el present acord a intervenció i a tresoreria.
URBANISME
2.5. Inici d’expedient sancionador per infracció Ordenança Municipal de
Tinença d’Animals amb proposta de resolució - Ref.: 5/6/2010
FETS:
Primer. L’Ajuntament ha tingut constància, mitjançant denúncia en matèria de
tinença d’animals de 9 d’agost de 2010, de que el senyor Manuel Viñuelas Navarro
té un gos al seu domicili particular situat a l’Av. Barcelona núm. 57 d’aquest
municipi i que ocasiona molèsties als veïns, la qual cosa pot ser constitutiu d’una
infracció greu a l’Ordenança municipal de Tinença d’Animals (Article 8).
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Segon. En data 12 d’agost actual s’atorga termini d’audiència a l’interessat alhora
que se’l requereix per tal que inscrigui l’animal al registre censal del municipi, sense
que hagi fet servir el seu dret, ni hagin justificat el compliment de l’obligació de
censar l’animal, la qual cosa pot ser constitutiu d’una infracció molt greu a
l’Ordenança municipal de Tinença d’Animals (Article 14).
Vist que els fets exposats poden ser sancionats d’acord amb els criteris següents
(Article 30):




Fet primer: Quan un animal domèstic provoqui de manera demostrada, una
situació de perill, de risc o de molèsties per als veïns, per a altres persones o
per a altres animals (Falta greu: fins a 300 euros)
Fet segon: No tenir el gos inscrit en el cens municipal o en el seu cas en el
Registre municipal de gossos potencialment perillosos (Falta molt greu: fins a
450 euros)

Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 23-09-2010, RESOLC:
1. INCOAR EXPEDIENT SANCIONADOR pels fets esmentats, al senyor Manuel
Viñuelas Navarro.
2. Per la quantia de l’assumpte, escau la tramitació pel procediment abreujat, de
conformitat amb l’article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre sobre
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat
i el 23 i 24 del Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat
sancionadora.
Aprovar la proposta de resolució elaborada pel secretari de la Corporació i
comunicar-la a l’interessat juntament amb la notificació de l’inici d’expedient
2.6. Resolució d’al·legacions contra sanció de trànsit
Vista la denúncia per infracció a la normativa de circulació, núm. 498 de 26-082010, per aparcar davant la sortida d’un garatge particular;
Atès que la denúncia es va formular per la queixa del propietari del garatge;
Vist que en el moment de la denúncia no hi constava placa de gual ni cap senyal de
prohibició d’aparcament i que posteriorment l’interessat ha demanat la placa a
l’Ajuntament;
Vistes les al·legacions de la denunciada Sra. Raquel Rodríguez Serrano de que no
ha infringit cap normativa que mereixi ésser sancionada;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Estimar les al·legacions presentades, deixar sense efecte la denúncia i arxivar
l’expedient sense cap més tràmit.
2. Notificar-ho a la interessada per a la seva deguda constància.
S’informa favorablement amb l’abstenció de l’alcaldessa
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
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3.1. Aprovació de la modificació del contracte de serveis de consultoria i
assistència tècnica de redacció del POUM de Campdevànol.
En data 29 de maig de 2003, l’Alcaldia i el Sr. Pere Solà van subscriure un
contracte de consultoria i assistència tècnica consistent en redacció del Pla
d’ordenació urbanística municipal en virtut del qual el contractista adjudicatari es
comprometia a executar el dit Pla, amb estricte subjecció als preus, Plecs de
Condicions i altres documents contractuals.
D’acord amb el contracte esmentat, el preu es va fixar en 75.000 euros IVA inclòs, i
per respondre del compliment del contracte, no es va constituir a favor de l’òrgan
de contractació fiança.
Per raó d’interès públic, a causa de l’ampliació dels treballs necessaris exigits per la
normativa, consta a l’expedient de contractació del POUM que l’any 2006 es va
convenir amb l’adjudicatari una modificació del contracte necessària, que suposa
25.423,73 euros i 4.576,27 euros d’ IVA. Aquesta ampliació del contracte no es va
arribar a tramitar tot i que l’encàrrec es va complir per part de l’adjudicatari, per la
qual cosa s’ha de reconèixer formalment de conformitat a la normativa vigent.
Les modificacions afecten al règim financer del contracte, per la qual cosa s’entén
que l’Ajuntament haurà de compensar el contractista amb la quantitat de 30.000
euros, de manera que es mantingui l’equilibri dels supòsits econòmics que es van
considerar bàsics en l’adjudicació del contracte.
Un cop vist l’informe emès per Secretaria i l’informe d’Intervenció, la Junta de
Govern Local ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de modificació del contracte de serveis de consultoria i
assistència per a la redacció del Pla d’ordenació urbana municipal, l’import de
modificació del qual és de 25.423,73 euros i 4.576,27 euros d’ IVA.
2. Autoritzar i disposar la despesa de 30.000 euros amb càrrec a la partida 2010.
92.227.06 del Pressupost General vigent.
3. Notificar a ARESTA D’ARQUITECTES SLP, adjudicatari del contracte, aquesta
Resolució, i citar-lo per a la formalització de la modificació del contracte.
3.2. Avançament de la contractació i execució obra actuació “Piscina
municipal” PUOSC 2012
L’Ajuntament de Campdevànol està executant les obres de construcció d’una
piscina municipal. Aquest projecte s’ha desglossat en tres fases:
1) Projecte de rehabilitació edifici polivalent de l’Escorxador (499.998,83.-€).
Les obres consisteixen en la recuperació de l’edifici noucentista de l’antic
escorxador com a espais de serveis de les instal·lacions de la piscina i la creació
de nous espais destinats a la dinamització cívica.
Subvencions
PUOSC 2009 (PE cooperació municipal Diputació Girona) ...........
Ministerio Cultura .................................................................
Generalitat (Arquitectura i Paisatge) .......................................
Total ................................................

90.000
250.000
70.000
410.000

€
€
€
€

2) Construcció piscina municipal (302.650.-€).
Construcció d’un vas per a una piscina per a adults de 25 x 12,5 metres.
Subvencions
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Fons Estatal per a l’Ocupació i Sostenibilitat Local ...................
Total ................................................

302.650 €
302.650 €

3) Obres complementàries piscina municipal (298.299,62.-€)
Incorporació del vas de la piscina petita, instal·lacions d’electricitat, ventilació,
d’aigua, contra incendi, tèrmica i de reg automàtic, connexió sanejament i
conducció aigües pluvials, i jardineria.
Subvencions
PUOSC 2012 (PE dinamització i equilibri territorial) ...................
Diputació de Girona (Pla Acció Local Agenda 21) ......................
Consell Català de l’Esport ......................................................
Diputació de Girona ..............................................................
Total ................................................

160.000
15.000
75.000
25.000
275.000

€
€
€
€
€

Atesa la necessitat d’executar simultàniament les tres fases de les obres per tal de
poder posar en ús aquestes instal·lacions, i atès que les dues primeres fases ja
estan contractades i en fase d’execució, és fa necessari procedir durant l’exercici
2010 a la contractació i execució de les obres de la tercera fase, que formen part
de l’actuació “Piscina municipal”, i que ha estat inclosa al Programa especial de
dinamització i equilibri territorial del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per
l’any 2012.
Atès que la subvenció corresponent al PUOSC no supera el percentatge del 70% de
l’import de l’actuació, i que la suma de les subvencions concedides tampoc supera
el percentatge del 95%, de conformitat amb el que estableix l’article 30, amb
relació al 23, del decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la
formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012.
De conformitat amb el que s’estableix a la base 12.1 de les d’execució del PUOSC
per al període 2008-2012,
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals;
RESOLC:
1. COMUNICAR als Serveis Territorials de Governació i Administracions Públiques
de Girona la voluntat d’aquest Ajuntament d’avançar, a càrrec seu, la
contractació i execució de l’actuació “Piscina municipal”, inclosa al Programa
especial de dinamització i equilibri territorial del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per l’any 2012, als efectes del seguiment de l’actuació per a la seva
incorporació posterior a l’expedient de gestió del PUOSC de l’anualitat 2012.
2. MANIFESTAR la voluntat de l’Ajuntament de Campdevànol de presentar
al·legacions a la convocatòria del PUOSC 2012 per tal d’avançar el finançament
de l’obra, actualment prevista pel 2012.
3.3. 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 21:15 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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