ACTA 21/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 16 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
Roser Caballero i Martínez
l’assistència dels 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).
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
2.8

3.

TRIBUTS
Reclamacions sobre IIVT. Expedient: H.2.3.4.4/57/09
Resolucions sobre al·legacions d’escombraries. Expedient:
H.2.3.4.4./61/09
Bonificacions IBI (famílies nombroses). Expedient: H.2.3.4.4/58/09
Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: H.2.3.4.4./59/09
Reclamacions
sobre
escombraries
comercials.
Expedient:
H.2.3.4.4/58/09
SUBVENCIONS
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per obres “Projecte
piscina municipal. Edifici polivalent l’Escorxador”
URBANISME
Aprovació certificacions núm. 3 i núm. 4 i última de les obres
“Cobriment pista multiusos sector barri de l’Estació de Campdevànol”
Aprovació inicial “Projecte per a la instal·lació de telecontrol i sensors
al sistema d’abastament de Campdevànol i la seva adequació al
Decret 140/2003”
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories

3.1
3.2

Aprovació de la certificació d’obra núm. 4 “redistribució de la planta baixa i
ampliació de la ràdio del centre cívic” – exp.: 6.5/1/09

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 2 de
novembre 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. Reclamacions sobre IIVT. Expedient: H.2.3.4.4/57/09
Vistos els recursos de reposició presentats per Maria Concepción BARCELÓ BASIL
d'unes liquidacions de l’Impost sobre l’Increment del valor del terrenys de dues
finques del C/ de la Gala, 4 i 6 en que exposa que la data de transmissió anterior és
errònia.
Fetes les comprovacions pertinents i vist el parer favorable de la Junta de Govern
Local,
RESOLC:
1. ANUL·LAR a nom de Maria Concepción BARCELÓ BASIL les liquidacions següents:
0916000049/09
Ref.cadastral:1550904DG3715S0001FG
1.981,38 €
0916000041/09
Ref.cadastral:1550901DG3715S0001PG
12.521,77 €
2. APROVAR noves liquidacions a nom de Maria Concepción BARCELÓ BASIL, amb
les dates de transmissió anteriors corresponents.
3. NOTIFICAR el present acord a l’interessada.
4. COMUNICAR el present acord a tresoreria als efectes oportuns.
2.2.
Resolucions
h.2.3.4.4./61/09

sobre

al·legacions

d’escombraries.

Expedient

Vista la petició de bonificació d’escombraries comercials presentada per Eduard
Torras Manso (registre d’entrada núm.1266 de 22 de juny 2009), en que demana
s'anul·li un servei d'escombraries domiciliàries perquè pertany a l'activitat de
càmping.
Vist l'informe dels serveis tècnics de 9 de novembre de 2009 en que ratifica que
efectivament l'habitatge en qüestió forma part de l'activitat de càmping.
Vista el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. APROVAR la baixa del servei d'escombraries comercials d'un servei
d'escombraries domiciliàries a nom d'Eduard Torras Manso i afegir una parcel·la
més en el còmput de places de càmping en el padró d'escombraries comercials.
2. NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
3. COMUNICAR el present acord a intervenció i tresoreria.
2.3. Bonificacions IBI (famílies nombroses). Expedient: H.2.3.4.4/58/09
Vista la petició de bonificació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) d’una finca de la
Plaça de la Dansa, 2 1r-1a presentada pel senyor Antonio Miguel Lucena Moreno
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(núm. entrada: 1957 de data d’entrada:06-11-2009) en que sol·licita que se li
apliqui la bonificació per ésser família nombrosa.
Atès que l’article 4t. De l’ordenança núm.2 reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles preveu una bonificació del 50% en la quota de l’impost de valor cadastral
inferior a 60.000 €, que constitueixin la residència habitual de família nombrosa.
D'acord amb la documentació que aporta i vist el parer favorable de la Junta de
Govern Local,
RESOLC:
1. APROVAR la bonificació del 50% de l’IBI pel proper exercici i fins que les
circumstàncies persisteixin de la finca de la Plaça de la Dansa, 2 1r 1a a nom
d’Antonio Miguel Lucena Moreno.
2. Notificar el present acord a l’interessat i a tresoreria.
2.4. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./59/09
Vista la petició de devolució de recàrrec de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica presentada per Joaquim Contreras Puigcorber (núm. entrada: 1970 de
data d’entrada:10-11-2009), en la que manifesta que no va rebre la notificació en
període voluntari per liquidar l'Impost atès que l'adreça que constava a
l'Ajuntament era errònia.
Vist que s’ha comprovat l’error en l’adreça de notificacions, no imputable a
l’interessat;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. ACORDAR la devolució del % de recàrrec de l'Impost vehicles de l'exercici 2009
del vehicle matrícula 7192GFX.
2. RECTIFICAR l'adreça fiscal del senyor Joaquim Contreras Puigcorber.
3. COMUNICAR el present acord al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès
perquè cancel·lin els embargaments de compte per aquest concepte.
4. Notificar el present acord a l’interessat i a tresoreria.
2.5.
Reclamacions
H.2.3.4.4/58/09

sobre

escombraries

comercials.

Expedient:

En relació a l’escrit presentat per Jordi Icart Mir, en el que sol·licita que se li aboni
l’import de la taxa pel servei d’escombraries comercials de l'Urbanització del
Castell, 8 atès que va donar-se de baixa de l'activitat de despatx professional al 31
de juliol de 2008.
Vista la documentació acreditativa de la baixa a l'Agència tributària i vist el parer
favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. APROVAR l'anul·lació de la taxa pel servei d’escombraries comercials de
l'Urbanització del Castell, 8 a Jordi Icart Mir a partir de la baixa acreditada.
2. APROVAR una nova liquidació pel servei d’escombraries domiciliàries al
propietari de l’immoble.
3. COMUNICAR al consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès la aixa, si s'escau, de
rebuts pendents per aquest concepte.
4. NOTIFICAR el present acord als interessats.
5. COMUNICAR el present acord a intervenció i a Tresoreria.
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SUBVENCIONS
2.6. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per obres “Projecte
piscina municipal. Edifici polivalent l’Escorxador”
Atès que l’Ajuntament de Campdevànol té prevista l’execució de les obres
contemplades al “Projecte piscina municipal. Edifici polivalent l’Escorxador”,
redactat per l’arquitecte senyor Jordi Planadecursach i Mir, amb un pressupost
d’1.238.800,85.- €.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 16 de novembre de 2009,
RESOLC:
SOL·LICITAR una subvenció exclosa de concurrència pública a la Diputació de Girona,
per import de 120.000 €, amb destí al finançament de l’execució de les obres
contemplades al “Projecte piscina municipal. Edifici polivalent l’Escorxador”.
URBANISME
2.7. Aprovació certificacions núm. 3 i núm. 4 i última de les obres
“Cobriment pista multiusos sector barri de l’Estació de Campdevànol”
Vistes les certificacions d'obra núm. 3 i núm. 4 i última, 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 importen la quantitat de CENT CINQUANTA-TRES MIL DOS-CENTS
QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS D’EURO (153.215,70.-€), i SIS MIL SISCENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS D’EURO (6.699,13.-€),
respectivament.
RESOLC:
1. APROVAR les certificacions d'obra núm. 3 i núm. 4 i última, corresponent a les
obres “Cobriment pista multiusos sector barri de l’Estació de Campdevànol”, i que
importen la quantitat de CENT CINQUANTA-TRES MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS
AMB SETANTA CÈNTIMS D’EURO (153.215,70.-€), i SIS MIL SIS-CENTS NORANTANOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS D’EURO (6.699,13.-€), respectivament, que
seran abonades al contractista adjudicatari CONSTRUCCIONS JOPRADA, SL.
2. TRAMETRE el present acord, juntament amb dos exemplars de les certificacions
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, juntament amb el certificat final de la direcció
facultativa, acta de recepció i certificat de distribució del finançament i de la
liquidació.
3. ACCEPTAR l’endós de les certificacions aprovades 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.
2.8. Aprovació inicial “Projecte per a la instal·lació de telecontrol i sensors
al sistema d’abastament de Campdevànol i la seva adequació al Decret
140/2003”. Ref.: 6.3.2/10/09
Vist el “Projecte per a la instal·lació de telecontrol i sensors al sistema
d’abastament de Campdevànol i la seva adequació al Decret 140/2003”, d’iniciativa
municipal i redactat per l’enginyera industrial Mireia Fèlix Castellanos.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 16 de novembre de 2009,
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RESOLC:
1. Aprovar inicialment el “Projecte per a la instal·lació de telecontrol i sensors al
sistema d’abastament de Campdevànol i la seva adequació al Decret 140/2003”.
2. Exposar el projecte al públic pel termini de trenta dies, mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis a fi de que es puguin presentar
quantes al·legacions s’estimin oportunes. En cas que no es presentin al·legacions el
projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de cap acord.
3. PROPOSTES DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
3.1. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 4 “REDISTRIBUCIÓ DE LA
PLANTA BAIXA I AMPLIACIÓ DE LA RÀDIO DEL CENTRE CÍVIC” – EXP.: 6.5/1/09

Vista la certificació d'obra núm. 4, corresponent a les obres de “Redistribució de la
planta baixa i ampliació de la ràdio del centre cívic”, i que importa la quantitat de
seixanta-nou mil cinc-cents seixanta-un euros i vint-i-sis cèntims d’euro
(69.561,26.-€).
Vista la Resolució del Secretari d’Estat de Cooperació Territorial de data 6 de febrer
de 2009, que autoritza el finançament de l’esmentada actuació.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- APROVAR la certificació d'obra núm. 4 de les obres de “Redistribució de la
planta baixa i ampliació de la ràdio del centre cívic”, i que importa la quantitat de
seixanta-nou mil cinc-cents seixanta-un euros i vint-i-sis cèntims d’euro
(69.561,26.-€), que serà abonada al contractista adjudicatari CONSTRUCCIONS
PÁEZ I COSTA, SL.
Segon.- COMUNICAR el present acord a Intervenció i als interessats als efectes
oportuns.
3.1 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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