ACTA 19/2011
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2011
Assistents
Presidència:
Membres:

Convidats:
Regidors

Joan Manso Bosoms
Helga Pujols Pons
Montserrat Portabella Darnés
Joaquim Serrador Rabaseda
Gerard Soler Serra
Marta Bardulet Farrés

Collaboradors

Dolors Costa Martínez
Jaume Garcia Anglada

Excusen:

Cap

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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.

Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Pròrroga contractació AODL per a la subvenció del SOC Barris 2011-2012
2.2. Contracte de publicitat per la celebració dels Reis 2012
2.3. Donar compte de l’escrit M. Boada SA sobre desconnexió a la CRA a partir d’1
de gener de 2012
2.4. Donar compte de l’inici dels tràmits de la contractació del Bar del Casal de
Jubilats aprovada a l’anterior Junta de Govern

3.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1. Autorització de despesa plurianual per millores a l’enllumenat
3.2. Millora de la gestió de recaptació de la taxa d’ocupació de via pública al mercat
setmanal de Campdevànol
3.3. Aprovació de la contractació per procediment negociat, en expedient de
tramitació ordinària de la concessió del servei de jardineria al municipi de
Campdevànol
3.4. Informació de l’Alcaldia
3.5. Varis

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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L’alcalde president declara oberta la sessió i 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 18, de la sessió de 15 de desembre.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Pròrroga contractació AODL per a la subvenció del SOC Barris 2011-2012

Atès que ha estat resolta favorablement la subvenció sollicitada al Servei
d’Ocupació de Catalunya per a la pròrroga del contracte de la Sra. SANDRA BARTÉS
ARMENGOU com agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL) per a dur a
terme el projecte de “Treball als barris”
RESOLC:
1. Aprovar la pròrroga del contracte de la Sra. SANDRA BARTÉS ARMENGOU amb
DNI 90 002 190 Q, en règim laboral temporal per un any a partir del dia 30 de
desembre de 2011, a jornada completa, mitjançant un contracte d’obra o servei
determinat per a dur a terme el projecte de “Treball als barris”
Ho mana i signa l’alcalde a Campdevànol, 23 de desembre de 2011
2.2. Contracte de publicitat per la celebració dels Reis 2012
Vista la proposta de patrocini dels Reis de Campdevànol amb la publicació d’un
baner a Televisió del Ripollès;
Resolc:
1. Aprovar la contractació menor de publicitat per import de 150 € més l’IVA
corresponent amb Comunicacions del Ripollès SA.
2. Notificar-ho a l’empresa per al seu coneixement
2.3. Donar compte de l’escrit M. Boada SA sobre desconnexió a la CRA a
partir d’1 de gener de 2012
S’ha fet arribar un escrit amb el contingut següent:
“Com a conseqüència de la greu situació de crisi econòmica general que pateix
aquest Ajuntament ens veiem obligats a donar-nos de baixa del servei de connexió
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a la Central d’Alarmes que actualment ens veniu prestant amb efectes d’1 de gener
de 2012.
Com que aquesta ajuntament compta amb un servei de vigilants de les
installacions municipals, la connexió a la CRA quedarà substituïda pel servei propi.
Lamentem l’adopció d’aquesta mesura que està plenament justificada per la
disminució d’ingressos procedents de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com
de les recaptació de tributs municipals que ens obliga a prioritzar els serveis què
disposem.
Esperem que quan la situació millori puguem comptar amb els vostres serveis.”
La Junta en queda assabentada
2.4. Donar compte de l’inici dels tràmits de la contractació del Bar del Casal
de Jubilats aprovada a l’anterior Junta de Govern
L’alcalde explica el contingut del plec de condicions de la licitació de l’arrendament
que s’ha d’iniciar a partir del 28 de febrer de 2012 per la jubilació de l’actual
llogatera.
La Junta en queda assabentada
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1. Autorització de despesa plurianual per millores a l’enllumenat
Vista la Provisió de l'Alcaldia de data 1-12-2011 en la que es sollicitava l’elaboració
d’un informe de Secretaria i un d’Intervenció en relació amb l’autorització d’una
despesa plurianual;
Vistos el informe de Secretaria i l’informe d’Intervenció de data 1-12-2011
Vist l’informe-proposta de Secretaria de data 22-12-2011 i de conformitat amb
l’establert en l’article 88 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril;
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2011-20014 per un import
total de 14.397,27 euros per a finançar inversió en millores de l’enllumenat públic
(renovació dels llums de Nadal) d’acord amb el règim financer periodificat següent:
ANY

2011

2012

2013

2014
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DESTÍ
PARTIDA
IMPORT
TOTAL DESPESA

Enllumenat
16.63301
3.599,27

Enllumenat
Enllumenat
16.63301
16.63301
3.599,27
3.599,27
14.397,09 Euros

Enllumenat
16.63301
3.599,27

Aquesta despesa es finançarà amb càrrec als conceptes d’ingrés següents:
ANY
PARTIDA
IMPORT
TOTAL
INGRESSOS

2011
870.10
3.599,27 €

2012
2013
Fons propis
Fons propis
3.599,27 €
3.599,27 €
14.397,27 Euros

2014
Fons propis
3.599,27 €

2. Dotar la partida 16.63301 del present exercici amb 3.599,27 € euros, amb càrrec
a romanent afectat a inversions, per fer-hi front a la primera anualitat.
3. Notificar-ho a Intervenció i Tresoreria per a la seva deguda constància
3.2. Millora de la gestió de recaptació de la taxa d’ocupació de via pública
al mercat setmanal de Campdevànol
A fi de millorar el sistema de recaptació del mercat i evitar que el personal
municipal recapti personalment al carrer la taxa i expedir els rebuts;
Per aconseguir que tothom compleixi amb els terminis de pagament;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el sistema de cobrament de la taxa d’ocupació de via pública al mercat
setmanal de Campdevànol següent:
S’enviarà a tots els usuaris del mercat una liquidació anual on hi constarà un
número de Compte Bancari de l’Ajuntament per ingressar-hi el deute total, amb
menció expressa de la possibilitat de fraccionat el pagament en dos terminis.
Cas de no acollir-se al fraccionament el termini màxim de pagament de la total
liquidació serà el 31 de març de cada any.
2. Establir els dos terminis potestatius de pagament fraccionat de la taxa d’ocupació
de via pública amb parades al Mercat setmanal:
• Primer termini: del 2 de gener a 31 de març inclusiu
• Segon termini: d’1 de juliol a 30 setembre inclusiu
Durant aquests terminis s’ha de fer efectiu el pagament del 50% d’ocupació via
pública (mercat) i el 50% d’escombraries.
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3. Als usuaris que no compleixin en l’obligació de liquidar l’ocupació i les
escombraries durant els terminis establerts es passarà a executiva amb els
recàrrecs legals corresponent.
Alhora s’iniciarà l’expedient per declarar caducada la llicència de la parada i
l’atorgament a un altra peticionari de la llista d’espera.
3.3. Aprovació de la contractació per procediment negociat, en expedient
de tramitació ordinària de la concessió del servei de jardineria al municipi
de Campdevànol
Atès que l’equip de govern ha assenyalat la necessitat de realitzar la contractació
de la gestió del servei públic de jardineria mitjançant la modalitat de concessió, tot
expressant-ne la justificació;
Atesa que la característica de la gestió del servei públic que aquest Ajuntament
pretén, es considera com a procediment més adequat el procediment negociat amb
publicitat a Internet;
Atès que en data 28-12-2011 es va emetre Informe d’Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.
Atès que en data 28-12-2011 es va emetre Informe per Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i
adjudicar el contracte és la Junta de Govern Local per delegació del Ple, pel fet que
la durada de la concessió s’estableix en 5 anys;
Examinada la documentació adjunta, i de conformitat amb allò que estableixen els
articles 10, 19, 22, 151, 154, 156, 169 y 174 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de
jardineria mitjançant concessió, per procediment negociat amb publicitat a
Internet.
2. Que es redacti el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars que
ha de regir el Contracte i el procés d’adjudicació.
3. Que l’Interventor municipal faci la retenció de crèdit que acrediti l’existència de
crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració
d’aquest contracte i que emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la
despesa.
4. Si la fiscalització prèvia és favorable, que s’emeti Informe-Proposta de Secretaria
al respecte.
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3.4. Informació de l’Alcaldia
L’alcalde explica:
Obres públiques previstes en un futur proper:
L’actuació de la Plaça del Roser prevista al PUOC 2012 pot afectar o no els porxos
privats. Tanmateix la renovació de la plaça hauria de comportar una millora
important de l’ornat públic dels garatges que actualment presenten una imatge
deficient per tal de que el conjunt quedi ben presentable.
L’inici de les obres es preveu al setembre de 2012 amb sis mesos d’execució.
Pel que fa l’abastament d’aigua en zona elevada (PUOSC 2012) tenim a punt el
projecte redactat per CONGIAC, que ha de permetre millorar la pressió al barri del
Roser. Suposa millorar les captacions des del Castell fins el nou dipòsit de
Puigcorber. És una obra important que suposa obrir tot el carrer Major i l'Avda. Pau
Casals prevista per a finals de 2012.
Coberta de l’edifici de l’Ajuntament: l’arquitecte municipal ha preparat els
amidaments per tal de demanar pressupost a varis contractistes per a la reparació
de la coberta de la seu municipal que es troba en un estat molt precari amb
filtracions d’aigua i perill que caigui alguna teula. Fora urgent fer-hi alguna actuació
encara que només sigui el repàs de les teules.
Lloguer d’installacions municipals del Centre Cívic per activitats privades:
-Celebracions d’aniversaris privats per no-veïns de Campdevànol: no es permet.
-Activitats diverses remunerades per associacions de Campdevànol: segons
l’ordenança fiscal aplicable.
Incidències en matèria de personal:
Obertura expedient informatiu al vigilant Sr. Jordi Tubau sobre diversos incidents
laborals.
Propostes pel proper Ple ordinari del mes de gener de 2012:
- Llei de Barris
- POUM
- Pressupost de 2012
Comenta el canvi en la qualificació urbanística al POUM de la Pl. de la Dansa que
finalment no es destina a equipament pel jovent a la Llei de Barris. S’ha de deixar
com estava, si bé es proposa afectar-hi el pati per una futura ampliació del Molí.
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Butlletí municipal:
Comenta la necessitat d’elaborar i aprovar un reglament del butlletí municipal per
aclarir la participació dels diferents grups municipals.
3.5. 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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