ACTA 20/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 2 DE NOVEMBRE 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
Membres:
Sr. Ferran Martínez i Ramos de la Junta de Govern a l’objecte de
Ramon Perearnau i Morera
celebrar la sessió ordinària, en
Joan Rivera i López
primera
convocatòria,
sota
la
presidència de l’alcaldessa Il·lma.
Convidades:
Eva Martínez i Cazorla
Sra. Núria López Rodríguez, i
l’assistència dels regidors/ores què
es relacionen al marge.
Excusa l’assistència la regidora Sra. Roser Caballero i Martínez
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:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

TRIBUTS
Resolucions sobre al·legacions d’escombraries.
Expedient: h.2.3.4.4./49/09
Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./50/09
Expedient: h.2.3.4.4./51/09
Concessió gual
Expedient: h.2.3.4.4./52/09
Acord d’exempció d’Impost vehicles.
Expedient: h.2.3.4.4./53/09
Concessió gual.
Expedient: h.2.3.4.4./54/09
Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./55/09

2.8

PERSONAL
Ajut per estudis fills dels treballadors
Expedient:AG.1.6/2/09

2.9

URBANISME
Utilització instal·lacions esportives
Expedient: H.2.3.4.4

3.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1
3.3

Aprovació de la certificació núm. 2 de l’obra de cobriment de la pista
multiusos al sector del barri de l’Estació de Campdevànol

VARIS
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L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament 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 13
d’octubre 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./49/09
Vista la petició de devolució d’escombraries comercials presentada Elisabet Freixer
Barcons, d'un local del C/ Major, 17 en la que comunica i demostra que va causar
baixa de l'activitat el 31 de juliol de 2009,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. APROVAR l'anul·lació o la devolució (si s'escau) de la part que correspongui de la
taxa d’escombraries comercials de l’exercici 2009 del local del C/ Major, 17, a nom
d'Elisabet Freixer Barcons.
2. APROVAR una nova liquidació del servei d’escombraries comercials de l’exercici
2009 per un local buit a nom del propietari.
3. NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Ho mana i signa l’Alcaldessa a Campdevànol, tres de novembre de dos mil nou.
2.2. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./50/09
Vista la petició de devolució d’escombraries comercials presentada Paez Costa, sl,
d'un local del C/ Prol. Gala, 6 en la que comunica que no hi desenvolupa cap
activitat,
Atès que l’interessat no acredita la baixa de l’activitat que exerceix al municipi;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. DESESTIMAR la petició de baixa del padró fiscal de la taxa d’escombraries
comercials del local del C/ Prol. Gala, 6, a nom de Paez Costa, SL
2. NOTIFICAR el present acord a l’interessat
2.3. Concessió de gual
Expedient: h.2.3.4.4./51/09
Vista la sol·licitud de placa de gual presentada per Pontarró, sl (registre d’entrada
núm.1879 de 21d'octubre de 2009) pel local destinat a garatge a l’immoble situat a
la Ctra. Gombrèn, 3 d’aquesta localitat
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Atès el conforme dels serveis tècnics municipals de compatibilitat d’usos i a
l’informe favorable de la policia local, Vist el parer favorable de la Junta de Govern
Local, HE RESOLT:
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 la interessada i a Tresoreria als efectes oportuns.
2.4. Concessió gual
Expedient: h.2.3.4.4./52/09
Vista la sol·licitud de placa de gual presentada per Rosina Falcó Orri (registre
d’entrada núm.1878 de 21 d'octubre de 2009) pel local destinat a garatge a
l’immoble situat a la C/ Freser, 16 d’aquesta localitat
Atès el conforme dels serveis tècnics municipals de compatibilitat d’usos i a
l’informe favorable de la policia local, Vist el parer favorable de la Junta de Govern
Local, HE RESOLT:
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 la interessada i a Tresoreria als efectes oportuns.
2.5. Acord d’exempció d’Impost vehicles.
Expedient: h.2.3.4.4./53/09
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per M. Rosa Domingo Pou (núm. entrada: 1887 de data d’entrada:2210-2009), 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, Vist el
parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1.ACORDAR l’exempció del vehicle següent a nom M. Rosa Domingo Pou:
Matricula
Marca i model
B-7257MB
PANDA 4X4 SISLEX
2.Notificar aquest acord a la interessada i a Tresoreria.
2.6. Concessió gual.
Expedient: h.2.3.4.4./54/09
Vista la sol·licitud de placa de gual presentada per Baltasar Coc Caparrós en
representació de la Comunitat de Veïns C/ Hortes, 6 (registre d’entrada núm.1892
de 23 d'octubre de 2009) pel local destinat a garatge a l’immoble situat a la C/
Hortes, 6 d’aquesta localitat
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Atès el conforme dels serveis tècnics municipals de compatibilitat d’usos i a
l’informe favorable de la policia local, Vist el parer favorable de la Junta de Govern
Local, HE RESOLT:
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 als efectes oportuns.
2.7.Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./55/09
Vista la petició de devolució d’escombraries comercials presentada per Aitor
Anabiarte Mendía en representació d'UTE RIPOLL PUIGCERDÀ, inquilí d'un local de
la Colònia Herand en la que comunica que va causar baixa de l'activitat el 1 de
maig de 2009,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. APROVAR l'anul·lació o la devolució (si s'escau) de la part que correspongui de la
taxa d’escombraries comercials de l’exercici 2009 del local de la Colònia Herand, a
nom d'UTE RIPOLL PUIGCERDÀ.
2. APROVAR una nova liquidació del servei d’escombraries comercials de l’exercici
2009 per un local buit del local de la Colònia Herand a nom del propietari.
3. NOTIFICAR aquest acord a l’interessat.
PERSONAL
2.8. Ajut per estudis fills dels treballadors
Expedient:AG.1.6/2/09/NL/mg
De conformitat al “conveni de les condicions de treball del personal laboral de
l’Ajuntament de Campdevànol 2002-2003” o a “l’acord de condicions de treball del
personal funcionari de l’Ajuntament de Campdevànol 2002-2003” en el capítol V de
condicions socioeconòmiques en l’article 31 Fons per estudis apartat A) i vist el
parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. APROVAR ajudes per a estudis dels fills de treballadors:
TREBALLADOR

ESTUDIS dels
fills
Teresa PANADES CAMBRAS
Educació
primària
Anna M. CAÑIZAREZ LUQUE
ESO o Batxiller
Adriana ROCA MARSAL
ESO o Batxiller
Maria CASTELLO GOMEZ
Educació infantil
Montserrat BORRULL FRAGOSO
ESO o Batxiller
Montserrat GIL CASALS
Educació
primària
Josep RUIZ MUÑOZ
ESO o Batxiller
M. Rosa SANCHEZ GIMENEZ
Educació
primària
Cristina RAMISA PUIGDOMÈNECH Educació infantil
Montserrat ESCOBAR FORCADA
Educació

GRUP

IMPORT

Núm.
fills
1

TOTAL

E

63,11 €

D
D
D
C
C

72,12
72,12
48,08
72,12
48,08

€
€
€
€
€

3
1
1
2
1

216,36
72,12
48,08
144,24
48,08

A
E

60,10 €
63,11 €

2
1

120,20
63,11

B
E

39,07 €
63,11 €

1
1

39,07
63,11

63,11
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Anna M. POVEDANO ANGUITA
Teresa SALA ICART
Mohamed MOHNA
Asunción MORENO SANCHEZ

primària
Educació
primària
ESO o Batxiller
Educació
primària
ESO o Batxiller
Educació infantil
Educació
primària
ESO o Batxiller

D

48,08 €
72,12 €

1
1

120,20

D

48,08 €
72,12 €

1
1

120,20

E
E

63,11 €

1

63,11

84,14 €
63,11 €

1
1

147,25

TOTAL...

2. APROVAR ajuda per estudis del treballadors (dels grups C, D i E):
TREBALLADOR
ESTUDIS que
GRUP
realitza
Miquel SAÑA SAÑA
Estudis universitaris
C

1328,24 €

IMPORT
180,30 €

3. COMUNICAR aquesta resolució a Tresoreria a l’efecte corresponent.
URBANISME
2.9. Utilització instal·lacions esportives
Expedient: H.2.3.4.4

Vista la petició presentada pel Sr. Adrià Vila Galán (Registre d'entrada núm. 1862,
de 16-10-2009) en que demana la utilització del pavelló municipal pel dia 6 de
desembre de les 08:00h a les 00:00h, per realitzar una jornada de futbol sala i
posteriorment modificada pel dia 7 de desembre pel fet que el dia 6 coincideix en la
Fira de Nadal;
Atès que aquesta activitat va destinada una part a persones d’una edat inferior a 17
anys i que l’ordenança fiscal núm.15 reguladora de la taxa per a la utilització de les
instal·lacions esportives municipals preveu un descompte del 50% sobre el preu de
la tarifa corresponent.
Vist l’acord favorable de la Junta de Govern Local, HE RESOLT:
1. CONCEDIR la llicència per a la utilització del pavelló poliesportiu Mercè Guix pel
dia 7 de desembre de 8h a 24h al Sr. Adrià Vila Galán.
2. APROVAR la liquidació de les taxes corresponents:
DIA
01/05/2008
01/05/2008

HORES
11 (sense llum)
5 (amb llum)

PREU
88,00
48,00
136,00

60% nois de 17 anys o més
40% nens de menys de 17
anys(aplicació 50% bonificació)

136,00 x 60%=

81,60

136,00 x 40%X 50%bonif=

27,20

A LIQUIDAR...

108,80 €

3. Notificar aquesta resolució als interessats.
4. Comunicar-la a Tresoreria i Intervenció.
3. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
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3.1. Aprovació certificació núm. 2 obra cobriment de la pista multiusos al sector
del barri de l’estació de Campdevànol

Vista la certificació d'obra núm. 2, corresponent a les obres “Cobriment pista
multiusos sector barri de l’Estació de Campdevànol” inclosa en el Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya any 2009, programa general, amb el número 2009/748, i que
importa la quantitat de SETANTA-SET MIL NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO (77.971,93.-€).
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. APROVAR la certificació d'obra núm. 2 de les obres “Cobriment pista multiusos
sector barri de l’Estació de Campdevànol”, i que importa la quantitat de SETANTASET MIL NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS D’EURO
(77.971,93.-€), que serà abonada al contractista adjudicatari CONSTRUCCIONS
JOPRADA, SL.
2. TRAMETRE el present acord, juntament amb dos exemplars de la certificació
d’obra, als Serveis Territorials a Girona del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb la
base 11.1 d’execució del Pla.
3. ACCEPTAR l’endós de la certificació aprovada a favor de Caixa de Girona, cte.
2030.0202.69.0216505782 d’acord amb la petició del contractista.
4. COMUNICAR el present acord a Intervenció i als interessats als efectes oportuns
3.2. 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 21:00 hores.
El secretari,
Vist i plau
La presidenta,
Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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