ACTA 2/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 28 DE GENER DE 2009
Assistents
Presidència:

Núria López i Rodríguez

Regidors:

Ferran Martínez i Ramos
Joan Rivera i López
Ramon Perearnau i Morera

Convidats:

Roser Caballero i Martínez
Eva Martínez i Cazorla

Al
despatx
de
l’Alcaldia
de
l’Ajuntament
de
Campdevànol,
essent les 19:50 hores del dia 28
de gener de 2009, es reuneix la
Junta de Govern a l’objecte de
celebrar sessió ordinària en primera
convocatòria sota la presidència de
l’alcaldessa Il·lm. Sra. Núria López i
Rodríguez,
i
l’assistència
dels
regidors que es relacionen al
marge.

Actua com a secretària accidental la Sra. Montserrat Borrull i Fragoso.
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 :
1.
2.

3.
4.

Aprovació actes sessions anteriors.
Informe resolucions de l’alcaldia:
2.1. Reclamació liquidació ocupació via pública – Exp.: H.2.3.4.4/1/09.
2.2. Reclamació multes – Exp.: H.2.3.4.4/2/09.
2.3. Acord d’exempció d’Impost vehicles –Exp.: H.2.3.4.4./3/09.
2.4. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries – Exp.: H.2.3.4.4./4/09.
2.5. Reclamacions sobre escombraries comercials – Exp.: H.2.3.4.4/18/08.
2.6. Resolució sobre al·legació facturació aigua Pau Xavier Elias Cruz.
2.7. Resolució sobre al·legació excés consum aigua per avaria Carme Pujol
Feixas.
2.8. Adjudicació contracte menor treballs silvícoles als comuns de
Campdevànol 2009.
2.9. Adjudicació contracte menor obra reparació desperfectes camí ral
aiguats agost 2008.
2.10. Adjudicació contracte de patrocini programa dedicat a Campdevànol.
2.11. Acceptació d’ajut Zona Multiesports del Barri de l’Estació.
2.12. Sol·licitud de subvenció per la creació d’una novel·la gràfica de la Gerra
Civil a Campdevànol.
2.13. Sol·licitud de subvenció per la reducció del consum d’aigua al municipi
de Campdevànol.
2.14. Adjudicació contracte menor serveis de consultoria i assistència tècnica
professional definició i creació del Consell del Poble.
Acord en relació a la fitació de les delimitacions entre termes municipals.
Aprovació projecte d’emblema de l’Ajuntament de Campdevànol.

5.

Donar compte de la concessió d’una subvenció per part de la Diputació de
Girona per a les obres d’arranjament de la zona verda al Barri del Roser.

1. LECTURA I APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS

S’aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 14 de
gener de 2009.
2. INFORME 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:
2.1. Reclamació liquidació ocupació via pública – Exp.: H.2.3.4.4/1/09

Vista la reclamació que presenta pel senyor Josep Lluís Castro López (registre
d’entrada núm.1928 de data 17 de desembre de 2008) contra una liquidació
d’ocupació via pública per taules i cadires del bar durant el mes d’octubre, en que
manifesta que tenia el bar tancat per vacances.
Atès l’informe de la policia local en que ratifica que, tot i que el bar estava tancat
per vacances, les taules i cadires van romandre a la plaça ocupant la via pública; i
on es comunica que encara hi ha taules i cadires davant la façana del bar snak El
ciervo i que amb posterioritat a la data de liquidació i, ocasionalment, ha tornat a
muntar 3 o 4 taules amb les corresponents cadires, HE RESOLT:
Primer.- DESESTIMAR en la seva integritat la reclamació interposada pel senyor
Josep Lluís Castro López, declarant ferma, a tots els efectes la liquidació d’ocupació
via pública.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat amb expressió dels recursos que
pot interposar.
Tercer.- ORDENAR a Tresoreria Municipal la continuació del procediment de
cobrament de la multa imposada.
2.2. Reclamació multes – Exp.: H.2.3.4.4/2/09

Vista la reclamació que presenta pel senyor Braulio Dominguez Gordillo (registre
d’entrada núm.80 de data 21 de gener de 2009) contra una multa per infracció de
trànsit per estacionament en lloc prohibit el vehicle matrícula 5057FPN, en la que
manifesta que va aparcar perquè anava a l’hospital en caràcter d’urgència i en
aquell lloc no obstaculitzava el pas a altre vehicles.

Atès l’informe de la policia local en que ratifica que el vehicle denunciat estava
estacionat en lloc prohibit, en una cruïlla dificultant la visibilitat dels demés usuaris,
a menys de 5 m. de la cantonada i dificultant el pas d’entrada d’un gual, HE
RESOLT:
Primer.- DESESTIMAR en la seva integritat la reclamació interposada pel senyor
Braulio Dominguez Gordillo, declarant ferma, a tots els efectes la sanció imposada
per infracció de trànsit.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat amb expressió dels recursos que
pot interposar.
Tercer.- ORDENAR a Tresoreria Municipal la continuació del procediment de
cobrament de la multa imposada.

2.3. Acord d’exempció d’Impost vehicles –Exp.: H.2.3.4.4./3/09

Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per na Dolors Fabregas Puigcorber (núm. entrada: 83 de data
d’entrada:22-01-2009), 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, RESOLC:
Primer.- ACORDAR l’exempció del vehicle següent a nom de Dolors Fabregas
Puigcorber:
Matricula
GI-9549-BN

Marca i model
PEUGEOT 306

Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i a tresoreria.

2.4. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries – Exp.: H.2.3.4.4./4/09

Vista la petició d’anul·lació d’escombraries presentada per M.Teresa Peipoch Puig
(registre d’entrada núm.1806 de 26 de novembre 2008), propietària d’un local de
la carretera de Gombrèn, que manifesta que aquest local està ocupat íntegrament
per l’activitat econòmica de la seva filla Enriqueta Vilalta Peipoch.
Vis l’informe dels serveis tècnics de data 16 de gener de 2009 en que s’informa
que la planta baixa del immoble està destinat íntegrament a una única activitat
econòmica i atès que la senyora Enriqueta Vilalta Peipoch ja tributa per aquesta,
RESOLC:

Primer.- APROVAR la devolució de la taxa d’escombraries de l’exercici 2008 de la
ctra. De Gombrèn, a nom de M.Teresa Peipoch Puig.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Tercer.- COMUNICAR el present acord a intervenció i tresoreria.
2.5. Reclamacions sobre escombraries comercials – Exp.: H.2.3.4.4/18/08

En relació a la liquidació d’escombraries comercials de les naus del Pla de Niubó
dels exercicis 2007 i 2008 a nom de l’empresa Construccions Icart, sa, i atès que
l’Ajuntament de Campdevànol durant aquests exercicis en va fer ús per tancar
diversos vehicles municipals, i vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de
data 28 de gener de 2009, RESOLC:
Primer.- APROVAR la anul·lació i devolució, si s’escau, del deute pel servei
d’escombraries comercials del Pla de Niubó del exercicis 2007 i 2008 a nom de
construccions Icart, sl. en compensació per l’ús de les instal·lacions fetes per
l’Ajuntament.
Segon.- NOTIFICAR l’acord a l’interessat.
Tercer.- COMUNICAR el present acord a intervenció i a Tresoreria.
2.6. Resolució sobre al·legació facturació aigua Pau Xavier Elias Cruz

En atenció a la reclamació presentada pel Sr. Pau Xavier Elias Cruz, en la que
demana que se li reparteixi el consum que se li ha facturat en aquest 4r trimestre,
entre el trimestre anterior i aquest, ja que té un consum molt elevat motivat per
l’avaria en una cisterna que li provocava una pèrdua, RESOLC:
Primer.- ANUL·LAR les factures corresponents al 3r i 4r trimestre de 2008, que
ascendeixen a 44,34€ i 442,16€ respectivament.
Segon.- APROVAR les noves liquidacions.
Tercer.- COMUNICAR la present resolució a l’interessat i al servei de facturació de
l’aigua al efectes oportuns.

2.7. Resolució sobre al·legació excés consum aigua per avaria Carme Pujol Feixas

En atenció a la reclamació presentada per la Sra. Carme Pujol Feixas, en la que
demana que se li tingui en compte que va tenir una avaria en el comptador que ella
no podia apreciar i que això li ha suposat tenir un consum molt elevat durant el 4t.
trimestre de 2008, i una vegada vist l’informe del servei de lectura de comptadors
d’aigua.

Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
Primer.- ANUL·LAR la factura corresponent al 4t trimestre de 2008, del comptador
016.1538 corresponent a l’abonada CARME PUJOL FEIXAS.
Segon.- APROVAR la nova liquidació.
Tercer.- COMUNICAR la present resolució a l’interessat i al servei de facturació de
l’aigua al efectes oportuns.
2.8. Adjudicació contracte menor treballs silvícoles als comuns de Campdevànol
2009

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 26 de gener de 2009, es va
acreditar la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar els treballs silvícoles
corresponents a les forest de Campdevànol, CUP 90 “Baga de Grats” i CUP 67
“Massaneres”, el preu del qual ascendiria a la quantitat de 35.869,16 euros i
2.510,84 euros d’IVA.
Atès que en la mateixa data, es va emetre informe d’Intervenció, en què
s’acreditava l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte; i es va determinar l’òrgan competent per a
contractar.
Atès que en la mateixa data, es va emetre Informe-Proposta de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, RESOLC:
PRIMER. Portar a terme es treballs silvícoles als comuns de Campdevànol 2009,
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Fundació
Privada MAP per un import de 35.869,16 euros i 2.510,84 euros d’IVA.
SEGON. Una vegada realitzada l’obra, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si s’escau.
TERCER. Notificar la resolució als adjudicataris als efectes oportuns.
2.9. Adjudicació contracte menor obra reparació desperfectes camí ral aiguats
agost 2008

Atès que mitjançant Provisió d’Alcaldia de data d’avui, s’ha acreditat la necessitat
d’aquest Ajuntament de contractar els treballs de reparació de diversos trams del

camí ral afectats pels aiguats del proppassat dia 22 d’agost de 2008, el preu del
qual ascendiria a la quantitat de 8.664,00 euros i 1.386,24 euros d’IVA.
Atès que en la mateixa data, s’ha emès informe d’Intervenció, en què s’acredita
l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte; i s’ha determinat l’òrgan competent per a contractar.
Atès que en la mateixa data, s’ha emès Informe-Proposta de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, RESOLC:
PRIMER. Portar a terme els treballs de reparació de diversos trams del camí ral
afectats pels aiguats del proppassat dia 22 d’agost de 2008, mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista Excavacions Lluís Icart, SL
per un import de 8.664,00 euros i 1.386,24 euros d’IVA.
SEGON. Una vegada realitzada l’obra, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si s’escau.
TERCER. Notificar la resolució als adjudicataris en el termini de deu dies a partir de
la data de la signatura de la Resolució.
2.10. Adjudicació contracte de serveis de publicitat amb Televisió del Ripollès

Atès que aquet ajuntament considera necessari donar a conèixer l’actualitat
municipal i les activitats que es celebren al públic, mitjançant l’emissió durant un
any d’un programa mensual de 30 minuts dedicat al municipi de Campdevànol, dins
de la sèrie Ripollès Avui.
De conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
RESOLC:
PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis de publicitat per a l’emissió durant un
any d’un programa mensual de 30 minuts dedicat al municipi de Campdevànol al
contractista TELEVISIÓ DEL RIPOLLÈS, SL, per un import de 3.744.-€ i 599,04.-€
d’IVA.
SEGON. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
TERCER. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la firma de la resolució.

2.11. Acceptació d’ajut Zona Multiesports del Barri de l’Estació

Vista la Resolució del vicepresident de la Diputació de Girona de la concessió d’un
ajut de 15.000,00 euros per la Zona Multiesports del Barri de l’Estació; RESOLC:
Acceptar la subvenció per import de 15.000,00 euros concedida per la Diputació de
Girona, així com les condicions generals i especials fixades per a la seva aplicació.
2.12. Sol·licitud de subvenció per la creació d’una novel·la gràfica de la Guerra Civil
a Campdevànol

Vista l’ORDRE IRP/551/2008, de 17 de desembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores de les subvencions per realitzar activitats commemoratives, de recerca
i de difusió de la memòria històrica, i s’obre la convocatòria pública per presentar
sol·licituds per obtenir aquestes subvencions per a l’any 2009.
Vista la “proposta de creació d’una novel·la gràfica de la Guerra Civil a
Campdevànol”, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
una subvenció de 2.000,00 € per la creació d’una novel·la gràfica de la Guerra Civil
a Campdevànol.
2.13. Sol·licitud de subvenció per la reducció del consum d’aigua al
municipi de Campdevànol
Vista la memòria valorada redactada per la tècnica municipal “reducció del consum
d’aigua al municipi de Campdevànol mitjançant la instal·lació d’airejadors”,
RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció en espècie
consistent en el subministrament d’airejadors amb la finalitat de reduir el consum
d’aigua al municipi de Campdevànol.
2.14. Adjudicació contracte menor serveis de consultoria i assistència tècnica
professional definició i creació del Consell del Poble

Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 28 de gener de 2009, s’acredita la
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar els serveis de consultoria i assistència
tècnica professional per a dinamitzar un procés de definició i creació del Consell del
Poble, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 12.100,00 euros, i 1.936,00
euros d’IVA.
Atès que amb data la mateixa data, s’ha emès informe d’intervenció, en el qual
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que

suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent,
als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
Vist l’informe-proposta de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir, i la certificació d’existència de crèdit expedida per la interventora, en virtut
de la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic,
RESOLC:
PRIMER. Aprovar la contractació dels serveis de consultoria i assistència tècnica
professional per a dinamitzar un procés compartit de definició i creació del Consell
del Poble, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
NEÒPOLIS CONSULTORIA SOCIOPOLÍTICA, SL, per un import de 12.100,00 euros i
1.936,00 euros d’IVA.
SEGON. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
TERCER. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la firma de la resolució.
3. ACORD EN RELACIÓ A LA FITACIÓ DE LES DELIMITACIONS ENTRE TERMES
MUNICIPALS

Finalitzades les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Campdevànol, amb Campelles, Ripoll, Gombrèn, Les Llosses, Ribes de Freser i
Ogassa, només resta executar la fitació o amollonament de les delimitacions
aprovades que, de conformitat amb el que estableix l’article 33 del Decret
244/2003, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya, podrà consistir o bé en la col·locació de fites que
assenyalin els límits dels termes, o en la determinació precisa de les seves
coordenades UTM.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Que la fitació o amollonament de les delimitacions aprovades consistirà en
la fixació de les coordenades UTM que consten a les actes de les operacions de
delimitació.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local als
efectes oportuns.

4. APROVACIÓ PROJECTE D’EMBLEMA DE L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL

Vist el DECRET 263/1991, de 25 de novembre, d’aprovació del Reglament dels
símbols dels ens locals de Catalunya que estableix els criteris i regula el
procediment per a l’adopció, l’ús, la modificació parcial, el canvi o la rehabilitació
dels símbols dels ens locals;
Atès que els ens locals poden dotar-se, a més dels símbols representatius, d'un
emblema com a símbol distintiu que comprèn qualsevol símbol gràfic, altre que un
escut o una bandera, amb independència de la forma i els elements que el
componen i que s’han d’ajustar al que estableixen els articles 22, 23
del
Reglament;
Atès que els emblemes de què es dotin els ens locals s’han d’inscriure en la secció
corresponent del Registre dels ens locals que porta el Departament de Governació;
Atès que correspon al Ple de l’ens local o l’òrgan competent prendre l’acord
d’adopció, de rehabilitació, de modificació o de canvi de l’escut, la bandera o
l’emblema;
Atès que l’acord d’adopció ha de contenir, pel que fa l’emblema, una descripció
breu dels seus elements i de la disposició i proporcions d'aquests;
Vist que l’escut i la bandera dels ens locals i els emblemes, exclosos aquells que es
tramitin d’acord amb la legislació sectorial escaient, es podran utilitzar a partir de la
publicació de la seva descripció al DOGC.
Atès que els símbols representatius i els distintius, degudament inscrits i publicats,
gaudeixen de la protecció que estableixen les lleis, i els ens que en siguin titulars
han d'exercitar les accions procedents, d'acord amb la legislació aplicable en cada
cas, per tal de vetllar per l’ús i la defensa adequats;
Vist que en les comunicacions oficials dels ens a què fa referència aquest
Reglament, no hi poden constar altres símbols que l’escut o l’emblema propis,
degudament aprovats, sens perjudici del que estableix l’article 29 del Reglament;
Vist que els ens locals només poden utilitzar els símbols propis esmentats als
edificis, als plafons, als rètols, als vehicles, als uniformes i altres formes de
manifestació a l’exterior, sens perjudici de la protecció deguda al patrimoni
històrico-artístic;
Vist que els ens locals que poden dotar-se d’un escut i d’una bandera com a
símbols representatius també ho poden fer d’un emblema distintiu que no pot
consistir en una modificació, deformació o simplificació de l’escut, si bé pot basarse en elements d'aquest;
Atès que l’expedient per a l’adopció, la modificació o el canvi de l’emblema distintiu
s’ha d’incoar per acord del ple o de l’òrgan competent de l’ens local que s’ha de
subjectar al que estableixen els articles 34, 35, 36 i 37 d’aquest Decret, llevat dels
supòsits en què siguin d’aplicació les normes especifiques de la legislació sectorial;

La Junta de Govern Local ACORDA:
1. Aprovar el projecte d’emblema de l’Ajuntament de Campdevànol
2. Sotmetre’l a informació pública per un termini de 30 dies al tauler d’edictes de
l’Ajuntament.
3. Cas que no es presentin al·legacions es proposarà al Ple de l’Ajuntament
l’aprovació de l’emblema oficial de l’Ajuntament de Campdevànol, per a la posterior
tramesa a la Direcció General d’Administració Local a l’efecte de la inscripció al
Registre dels ens locals i la publicació posterior .

5. DONAR COMPTE CONCESSIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA PER OBRA
ARRANJAMENT DE LA ZONA VERDA AL BARRI DEL ROSER

L’Alcaldia informa que la Diputació de Girona ha concedit una subvenció a
l’Ajuntament de Campdevànol, per import de 90.000.-€, per a les obres
d’arranjament de la zona verda al Barri del Roser.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
20:35 hores, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària-acctal.

Vist i plau
L’alcaldessa

Montserrat Borrull i Fragoso

Núria López i Rodríguez

