ACTA 20/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 21 D’OCTUBRE DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidades:

Núria López i Rodríguez
Joan Rivera i López
Ferran Martínez i Ramos
Ramon Perearnau i Morera
Roser Caballero i Martínez
Eva Martínez i Cazorla

Excusen:

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 17:00 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’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.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./62/10
Resolucions sobre escombraries comercials. Expedient: h.2.3.4.4./60/10
Resolucions sobre al·legacions d’escombraries. Expedient: H.2.3.4.4/49/10
Acord d’exempcions i bonificacions . Expedient: H.2.3.4.4/59/10
Concessió gual. Expedient: h.2.3.4.4./61/10
Aprovació d’atorgament de bonificació de llicència d’obres. H.2.3.4.4./63/10

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories

3.1. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès i
els ajuntaments de Camprodon i Ribes de Freser per disposar d’un tècnic de
joventut.
3.2. Contractació de serveis informàtics
3.3. Aprovació certificació núm. 1 obra rehabilitació de l’edifici polivalent de
l’escorxador
3.4. Aprovació aportació finançament a la segona anualitat del conveni Terra de
Comtes i Abats
3.5. Ratificar la sol·licitud d’elaboració del mapa de capacitat acústica de
Campdevànol
3.6. Aprovació de l’acta de cessió d’inventari a GIACSA, annex al contracte
programa de 8-07-20093.7.
3.7. Aprovació compliment del conveni amb Ripollès Desenvolupament pel
projecte ITINERANNIA, xarxa de senders del Ripollès
3.8. 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 23 de
setembre de 2010.
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2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
TRIBUTS
2.1. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./62/10
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Anna M. Espelt Puigcercòs (núm. entrada: 1451 de data
d’entrada:18-10-2010), 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 d’Anna M. Espelt Puigcercòs següent:
Matricula
Marca i model
4658 CLR
PEUGEOT 307
2. Notificar aquest acord a la interessada i a Tresoreria
Faig constar l’abstenció del regidor Ferran Martínez i Ramos per motius personals.
2.2. Resolucions sobre escombraries comercials
Expedient: h.2.3.4.4./60/10
Atès que s’ha comprovat que hi ha un error en la titularitat d’una finca del C/ Raval,
2 i que s’han fet dues liquidacions pel servei d’escombraries comercials pel local
buit del baixos d’aquesta finca.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC,
1. ANUL·LAR la liquidació del 2010 pel servei d’escombraries comercials a nom de José
Muñiz Mateo pel servei d’escombraries comercials d’un local del C/ Raval, 2.
2. APROVAR nova liquidació del servei d’escombraries comercials del 2010 a nom d’Antònia
Arribas Moya per un servei d’escombraries comercials d’un local del C/ Raval,2.
3. NOTIFICAR el present acord al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès i a tresoreria als
efectes oportuns.

2.3. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: H.2.3.4.4/49/10
En relació a l’escrit presentat per Juan Genis Llagostera (Reg. entrada núm.1183 de
29 de juliol de 2010), en el que sol·licita que se li apliqui el 50% de la liquidació pel
servei d’escombraries, pels habitatges del C/ de la fulla, 5; donat que no
compleixen les condicions mínimes d’habitabilitat
En atenció a l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 4 d’octubre del
corrent, i atès al que es preveu en l’apartat 2n, de l’article 6è “exempcions i
bonificacions”, de l’ordenança fiscal núm.20 reguladora de la taxa per recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans.

2

Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC,
1. APROVAR la bonificació del 50% de la taxa pels quatre serveis d’escombraries
domiciliaries del C/ de la Fulla, 5, a nom de Juan Genis Llagostera.
2. NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
3. COMUNICAR el present acord a intervenció i tresoreria.
2.4. Acord d’exempcions i bonificacions
Expedient: H.2.3.4.4/59/10
Vista la proposta d’exempcions i de bonificacions sobre els rebuts pel servei
d’abastament d’aigua i de la taxa per recollida domiciliària de residus sòlids urbans
de l’exercici de 2010 presentada per la treballadora social d’aquest municipi
(registre d’entrada 470, de 26 de març de 2010).
De conformitat a:
• L’article 7è, exempcions i bonificacions (apartat 1) de l’ordenança fiscal núm.8,
reguladora de la taxa per la prestació del servei d’abastament d’aigua, en que
l’Ajuntament podrà incloure els usuaris de tarifa social, que els seus ingressos
siguin inferiors a l’IPREM.
• L’article 6è d’exempcions i bonificacions (apartat 1) de l’ordenança fiscal
núm.20 reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans en que s’especifica que estaran
exempts del pagament de la taxa els contribuents en que concorri alguna de les
circumstàncies següents:
a) Els pensionistes o persones en atur que perceben ingressos anuals
inferiors al salari mínim interprofessional, sempre que visquin sols.
b) Les famílies en les que la suma d’ingressos dels membres de la unitat
familiar, dividit pel nombre de membres majors d’edat doni un quocient
inferior al salari mínim interprofessional anual.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. APROVAR la inclusió en el llistat de tarifa social de l’aigua i l’exempció de les
taxes d’escombraries de les persones que consten en l’expedient per a l’any 2010.
2. COMUNICAR el present acord a l’empresa subministradora d’aigua, als
interessats i a Tresoreria als efectes oportuns.
2.5. Concessió gual
Expedient: h.2.3.4.4./61/10
Vista la sol·licitud de placa de gual presentada pel Sr. Ramon Ravés Clusells
(registre d’entrada núm. 1390 de 1 d’octubre de 2010) pel local destinat a garatge
a l’immoble situat al C. Del Reguer, 23, baixos, d’aquesta localitat;
Atès el conforme dels serveis tècnics municipals de compatibilitat d’usos;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
Resolc:
1. AUTORITZAR la senyalització de concessió d’ús privatiu de la via pública amb
placa de “gual permanent” a subministrar per aquest Ajuntament.
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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 a l’efecte corresponent.
2.6. Aprovació d’atorgament de bonificació de llicència d’obres.
H.2.3.4.4./63/10
Vista la sol·licitud de bonificació de l’impost de construccions presentada pel Sr.
Ramon Corominas Viñas (registre d’entrada 1470, de 19 d’octubre de 2010).
De conformitat a l’article 5.f) de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’impost
de construccions, instal·lacions i obres:
f) S’estableix una bonificació del 90% de la quota que correspongui, quan es tracti
d’obres, instal·lacions i construccions ubicades en sòl no urbanitzable que estiguin
directament vinculades a una activitat agrícola i/o ramadera en una explotació de
caràcter principal i familiar.
Vist que la llicència atorgada s’ajusta a les previsions de l’ordenança fiscal;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. APROVAR la bonificació del 90% de l’impost de construccions al titular de la
llicència Sr. Ramon Corominas i Viñas.
2. COMUNICAR aquesta resolució a l’interessat i a Intervenció, Tresoreria a l’efecte
corresponent.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del
Ripollès i els ajuntaments de Camprodon i Ribes de Freser per disposar
d’un tècnic de joventut.
Vista la minuta de conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès i
els ajuntaments de Camprodon i Ribes de Freser per disposar d’un tècnic compartit
de joventut;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar-lo en tots els seus termes i facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en
Dret sigui necessari per a la signatura dels documents i dictar les resolucions que
siguin necessàries per a l’execució d’aquest acord, expressament per a la signatura
del conveni.
2. Comunicar-ho a les altres parts per a al seva constància
3.2. Contractació de serveis informàtics
Atès que l’Ajuntament té contractat un programa informàtic per la elaboració de
nòmines, contractes laborals i declaracions socials i tributàries;
Vist que l’empresa Lògic Control ha canviat la versió del programa, que inclou
millores respecte l’actual;
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Vist que l’oferta inclou una rebaixa del 75% del preu de venda del programa a
càrrec de l’empresa de manteniment informàtic M&B;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Contractar els serveis informàtica de la llicència per a la nova versió del
programa informàtic de nòmines de l’Ajuntament Programa Nòmina 300 Lògic Class
de l’empresa Lògic Control, pel preu de 643 € IVA, més l’IVA corresponent.
2. Contractar el manteniment informàtic del nou programa amb l’empresa M&B per
import de 988,31 €/any amb efecte de 2011.
3. Comunicar aquest acord a l’interessat, a Intervenció i Tresoreria per a la seva
constància.
3.3. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 OBRA REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI
POLIVALENT DE L’ESCORXADOR

Vista la certificació d’obra núm. 1, corresponent a les obres “Rehabilitació de
l’edifici polivalent de l’Escorxador”, inclosa amb el número 1162 en el Programa
específic de la Diputació de Girona per l’anualitat 2009 del Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya 2008-2012, i que importa la quantitat de quaranta mil vuitanta-un
amb quaranta-nou cèntims d’euro (40.081,49.-€).
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. APROVAR la certificació d’obra núm. 1 de les obres “Rehabilitació de l’edifici
polivalent de l’Escorxador”, i que importa la quantitat de quaranta mil vuitantaun amb quaranta-nou cèntims d’euro (40.081,49.-€), que serà abonada al
contractista adjudicatari COEMPCO, SA.
2. TRAMETRE el present acord, juntament amb tres 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 Catalunya, cte.
2013.0647.45.0200616780 d’acord amb la petició del contractista.
4. COMUNICAR el present acord a Intervenció i als interessats als efectes oportuns.
3.4. Aprovació aportació finançament a la segona anualitat del conveni
Terra de Comtes i Abats
Atès que el conveni de Terra de Comtes preveu l’aportació de 3.793,33 € per
despeses comuns i 29.666,67 de despeses d’inversions en concepte de segona
anualitat;
Atès que correspon el pagament de l’aportació anual prevista;
Vist que les despeses
certificacions d’obra;

d’inversió

s’ha

d’acreditar

amb

les

corresponents

La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pagament de l’aportació anual prevista al conveni
2. Aprovar el pagament de les despeses d’inversió, si bé condicionat a la justificació
de l’execució de les obres amb les certificacions corresponents.
3. Comunicar-ho a l’interessat i a Intervenció i Tresoreria
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3.5. Ratificar la sol·licitud d’elaboració del mapa de capacitat acústica de
Campdevànol
Vist l’escrit de l’alcalde accidental de data 5-10-2010 de sol·licitud d’elaboració del
Mapa de Capacitat acústica de Campdevànol a l’Oficina per a la Prevenció de la
Contaminació Acústica;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Ratificar l’anterior sol·licitud en tos els seus termes.
2. Comunicar-ho a la Generalitat de Catalunya per a la seva deguda constància
3.6. Aprovació de l’acta de cessió d’inventari a GIACSA, annex al contracte
programa de 8-07-2009.
Vista la relació de béns adscrits al servei públic de subministrament d’aigua potable
de Campdevànol;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Cedir a GIACSA i afectar al Servei domiciliari d’aigua al municipi de Campdevànol
la relació de béns i Drets relacionats amb el servei d’abastament.
2. Prendre raó a l’Inventari de Béns de la corporació amb la qualificació de béns en
cessió afectats al Servei d’Aigua.
3. Donar-ne compte al Ple per a la seva deguda constància
3.7. Aprovació compliment del conveni amb Ripollès Desenvolupament pel
projecte ITINERANNIA, xarxa de senders del Ripollès
Vist el conveni signat amb Ripollès Desenvolupament, aprovat pel Ple de data 2107-2006 sobre el projecte ITINERANNIA, xarxa de senders del Ripollès;
Vist que el conveni preveu l’aportació d’una part del finançament per al
manteniment de la xarxa que a Campdevànol suposa 1.428,85 € per l’exercici de
2010;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’aportació a Ripollès Desenvolupament de la quantitat de 1.428,85 € en
concepte de compliment del conveni per al manteniment de la xarxa de camins de
Campdevànol.
2. Comunicar-ho a l’interessat i a Intervenció i Tresoreria
3.8. 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 19:00 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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