ACTA 21/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidades:

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

Excusen:

Roser Caballero i Martínez

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 20:00 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. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4/64/10
2.2. Resolucions sobre al·legacions de tinença gossos
Expedient: h.2.3.4.4./65/10
2.3. Reclamacions sobre IIVT
Expedient: H.2.3.4.4/68/10
2.4. Concessió gual
Expedient: h.2.3.4.4./67/10
2.5. Recurs de reposició de France Telecom SA (Orange) contra la liquidació de la
taxa de telefonia mòbil
2.6. Ajut per estudis fills dels treballadors
Expedient:AG.1.6/2/10/NL/mg
2.7. Adjudicació contractació obres complementàries piscina municipal per
procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent - Exp.: 6.5/5/10
2.8. Aprovació certificació d’obra núm. 3 de l’obra de construcció piscina
municipal. Expedient: 6.5/2/10

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories

3.1. Aprovació certificació núm. 2 obra rehabilitació de l’edifici polivalent de
l’escorxador
3.2. Proposta d’atorgament de subvencions a entitats del poble per l’exercici 2010
3.3. Aprovació de la interposició de recurs de reposició contra l’acord de la Junta
de Govern de la Diputació de Girona de 5-10-2010 de requeriment de
reintegrament de les subvencions percebudes per redacció de projectes
susceptibles d’inclusió a convocatòries europees
3.4. 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 d’acta de la sessió anterior
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S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 21
d’octubre de 2010.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
TRIBUTS
2.1. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4/64/10
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Remei Cabello Pérez (núm. entrada: 1475 de data d’entrada:20-102010), 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’interessada;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. APROVAR l’exempció del vehicle a nom de Remei Cabello Pérez següent:
Matricula
Marca i model
7021 GYS
TOYOTA AYGO
2. Notificar aquest acord a la interessada i a Tresoreria
2.2. Resolucions
h.2.3.4.4./65/10.

sobre

al·legacions

de

tinença

gossos.

Expedient:

Vista la petició d’anul·lació de rebuts per tinença de gossos presentada per en Pere
Balsach Huguet (21-10-2010), en que se li reclama una liquidació del 2010 per
tinença d’un gos que manifesta que el té censat a un altre municipi.
Atès que l’article 6è de l’ordenança núm. 10, reguladora de la taxa del servei de
control sanitari de gossos domèstics indica el següent:
• El posseïdors de gossos estan obligats a presentar declaració dels animals
per ésser inclosos al Registre municipal.
• Podrà donar-se alta d'ofici per acte de coneixement de l'administració
municipal els propietaris o posseïdors de gossos.
Atès que s’ha comprovat que el Sr. Pere Balsach Huguet va empadronar-se al
municipi en data 13 de juliol de 2007 i que aquest fet comporta que també hauria
d’haver censat el seu animal de companyia i haver comunicat la baixa al municipi
corresponent.
RESOLC,
1. DESESTIMAR l’anul·lació del deute de tinença de gossos de 2010 a nom de Pere
Balsach Huguet.
2. LIQUIDAR la taxa de tinença de gossos dels exercicis 2008 i 2009 a nom de Pere
Balsach Huguet pel seu gos Black.
3. NOTIFICAR el present acord a l’interessat i a intervenció i tresoreria.
2.3. Reclamacions sobre IIVT. Expedient: H.2.3.4.4/68/10
En relació a la petició feta per María Immaculada Dern Andrés, en representació
dels Srs. Magnet Burch sobre una liquidació de l’Impost sobre l’Increment del valor
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del terrenys (IIVT) d’una finca de Cal Magnet, de referència cadastral
002300200DG27H0001SU en que manifesta que no es tracta d’una transmissió sinó
una dissolució de comunitat pel que no està subjecte a l’Impost per no considerarse ni lucrativa ni onerosa.
Vista la documentació aportada i fetes les comprovacions pertinents;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
Resolc:
1. ANUL·LAR la liquidació a nom de Josep Magnet Burch següent:
1016000160

Ref.cadastral: 002300200DG27H0001SU

220,01 €

2. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat i a Tresoreria a l’efecte corresponent.
2.4. Concessió gual. Expedient: h.2.3.4.4./67/10
Vista la sol·licitud de placa de gual presentada pel Sr. Francisco Guix Puig (registre
d’entrada núm. 1520 de 29 d’octubre de 2010) pel local destinat a garatge a
l’immoble situat al C. Sant Llorenç, 7, 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.
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.
2.5. Recurso de reposición de France Telecom SA (Orange) contra la
liquidación de la tasa de telefonía móvil
Vistos los recursos de reposición presentados en fecha 14-06-2010 ante el Consorci
Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès como organismo delegado del Ajuntament
de Campdevànol, por D.ª. Francisca Hernández Amezcua, quien actúa en nombre y
representación de FRANCE TELECOM SA (ORANGE), con CIF A-82009812 con
domicilio de notificaciones en el domicilio social de la empresa en Pozuelo de
Alarcón (Madrid) Parque empresarial de la Finca, Paseo del Club Deportivo, 1,
(Edifico 8) CP 28223 MADRID,
En atención a que se formulan idénticos motivos de reposición contra las
liquidaciones de la tasa por ocupación de dominio público municipal de 2007 y
2008, de Campdevànol, efectuada por Decreto de Alcaldía de 11 de marzo de 2008
y 10 de febrero de 2009 respectivamente. Por ser substancialmente idénticos los
dos recursos, se resuelven de manera conjunta.
La recurrente alega en síntesis en ambos recursos:
1ª. Que no se ha recibido la notificación de la liquidación en período voluntario
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2ª. Que la empresa está expresamente excluida del régimen especial del art.
24.1.C) TRLRHL.
3ª. Situación de doble imposición de la tasa
4ª. Aplicación encubierta del régimen especial de cuantificación del 1,5%
Las anteriores alegaciones merecen los siguientes:
CONSIDERANDOS
CONSIDERANDO PRIMERO, a la primera alegación
Constan debidamente notificadas las liquidaciones de ocupación del dominio público
municipal de 2007 y 2008, en período voluntario, en fecha 12 de febrero de 2009.
Se adjunta copia del acuse de recibo para su debida constancia a la interesada.
La alegación decae por su propio peso y debe ser desestimada.
CONSIDERANDO SEGUNDO, a la segunda alegación:
La ordenanza fiscal número 19, aprobada definitivamente por el Ajuntament de
Campdevànol (BOP de Girona 243 de 22-12-2006) entró en vigor el 1-1-2007. Las
posteriores modificaciones de la ordenanza no son de aplicación a los ejercicios
impugnados.
Es de ver que el hecho imponible de la tasa incluye expresamente la prestación de
servicios por empresas de telefonía móvil que se presten a través de redes y
antenas que ocupan el dominio público municipal. Asimismo la tipificación del
sujeto pasivo incluye expresamente las empresas de telefonía móvil.
Por consiguiente la recurrente realiza el hecho imponible de la Ordenanza fiscal
número 19.
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CONSIDERANDO TERCERO, a la tercera alegación:
No estamos ante un supuesto de doble tributación por tratarse de hechos
imponibles diferenciados:
- La tasa estatal por utilización del dominio público radioeléctrico
- La tasa por ocupación del dominio público municipal de servicios de telefonía fija
del 1,5%.
- La tasa por ocupación del dominio público municipal de servicios de telefonía
móvil del 1,5 %.
CONSIDERANDO CUARTO, a la cuarta alegación
No se infringe el artículo 24.1.c) de la LHL porque no se aplica la regla especial
prevista en la LHL a determinadas empresas: la base imponible es diferente.
CONSIDERANDO QUINTO, sobre la finalidad de la ordenanza:
La ordenanza de ocupación del dominio público se aprobó de conformidad a la
normativa vigente y con estricto cumplimiento de todos y cada uno de sus
preceptos: acreditado el hecho imposible, el sujeto pasivo y los demás datos
tributarios se impone la aplicación de la norma reglamentaria.
La finalidad no es otra que hacer partícipe a la generalidad de la población de
Campdevànol del beneficio que supone para las compañías explotadoras de la
telefonía móvil la utilización del dominio público municipal. Por ende, se equiparan
a dichas compañías de telefonía con cualquier persona física y jurídica que debe
pagar para la utilización del dominio público para su uso y beneficio personal, y
con evidente ánimo y resultado lucrativo.
Vistas la Sentencia del Tribunal Supremo de 16-02-2009; las Sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm. 699/2008 de 26 de junio de 2008 y
núm. 839/2008, de 30 de julio de 2008; que confirman la legalidad de las
liquidaciones aprobadas por los ayuntamientos por el aprovechamiento del dominio
público local por empresas de telefonía móvil;
Visto el informe favorable de la Junta de Govern Local del Ayuntamiento,
Por todo lo expuesto
RESUELVO:
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1. Desestimar los recursos de reposición interpuestos por France Telecom SA
(Orange) contra las liquidaciones tributarias realizadas por el Ayuntamiento para los
ejercicios 2007 y 2008, en todos sus términos por no ampararse a Derecho las
alegaciones que lo sustentan.
2. Notificar esta resolución al recurrente haciéndole saber que en su contra cabe
recurso contencioso administrativo que podrá interponerse en el plazo de dos
meses ante el Juzgado Decano Contencioso de Girona. Sin perjuicio de cualquier
otro recurso que sea procedente en Derecho.
2.6. Ajut per estudis fills dels treballadors
Expedient:AG.1.6/2/10/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
Teresa PANADES CAMBRAS
Anna M. CAÑIZAREZ LUQUE
Adriana ROCA MARSAL
Maria CASTELLO GOMEZ
Montserrat BORRULL FRAGOSO
Montserrat GIL CASALS
Josep RUIZ MUÑOZ
M.Rosa SANCHEZ GIMENEZ
Cristina RAMISA PUIGDOMÈNECH
Montserrat ESCOBAR FORCADA
Teresa SALA ICART
Mohamed MOHNA
Asuncion MORENO SANCHEZ
M.Teresa Bulbena Mauri

ESTUDIS dels fills
Educació primària
ESO o Batxiller
ESO o Batxiller
Educació primària
ESO o Batxiller
Educació primària
ESO o Batxiller
Educació primària
Educació infantil
Educació primària
Educació primària
ESO o Batxiller
Educació infantil
Educació primària
ESO o Batxiller
Educació Infantil

GRUP
E
D
D
C
C
C
A
E
B
E
C
E
E
B

IMPORT
63,11 €
72,12 €
72,12 €
48,08 €
72,12 €
48,08 €
60,10 €
63,11 €
39,07 €
63,11 €
48,08 €
72,12 €
63,11 €
84,14 €
63,11 €
39,07 €
TOTAL...

Núm.
fills
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL
63,11
144,24
72,12
48,08
72,12
48,08
120,20
63,11
39,07
63,11
120,20
63,11
147,25
39,07
1102,87 €

2. COMUNICAR aquesta Resolució a Tresoreria a l’efecte corresponent.
URBANISME, OBRES I CONTRATACIÓ
2.7. Adjudicació contractació obres complementàries piscina municipal
procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent - Exp.: 6.5/5/10

per

Atès que per part de l’Alcaldia es va detectar la necessitat de realitzar la
contractació de les obres complementàries de la piscina municipal, que
complementen les obres de construcció de la piscina i la rehabilitació de l’edifici de
l’Escorxador. Aprovat el projecte d’obres corresponent, efectuat el replanteig i
existint la disponibilitat dels terrenys.
Atès que donada la característica de l'obra es considera com procediment més
adequat el procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent, de conformitat
amb el que estableix l’article 155 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del sector públic, ja que es tracta d’obres complementàries necessàries per a
executar les obres principals, que s’executen en l’actualitat per part del contractista
Coempco, SA, i atès que no superen el 50% del seu import.
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Atès que amb data 27-09-2010 es va emetre informe d'intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.
Atès que amb data 27-09-2010 es va emetre Informe per Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir, i vist que de conformitat amb el
mateix, l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia perquè
l'import del contracte ascendeix a 252.796,29 euros i 45.503,33 euros d’IVA i per
tant, no supera ni el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest
Ajuntament ni la quantia de sis milions d'euros.
Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 30-09-2010 es va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada.
Atès que amb data 30-09-2010, per l'interventor es va realitzar la retenció de crèdit
oportuna i amb la mateixa data es va emetre informe favorable de fiscalització de
l'expedient.
Atès que el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regirà aquest contracte són els mateixos que van regir la
contractació de les obres principals.
Atès que per resolució de l’Alcaldia de data 1-10-2010 es va a autoritzar la despesa
que suposa l'adjudicació d’aquest contracte.
Vista la proposta presentada per COEMPCO, SA, en la seva condició d’adjudicatària
de les obres principals.
De conformitat amb l'establert en l’article 135.2 i en la Disposició Addicional Segona
de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i vist el parer
favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. Adjudicar el contracte per a la realització de les obres complementàries de la
piscina municipal per procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent a
l'empresa COEMPCO, SA pel preu de 252.796,29 euros i 45.503,33 euros
corresponents a l'Impost de Valor Afegit, i amb les millores següents:
assumpció costos honoraris tècnics en concepte de redacció de projecte i
direcció d’obra.
2. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 34.622.02 del pressupost vigent de
despeses.
3. Notificar al legal representat de COEMPCO, SA, adjudicatari del contracte, la
present resolució per tal que en un termini de 15 dies hàbils presenti la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents
acreditatius de la seva aptitud per a contractar, així com constituir la garantia
definitiva.
4. Publicar l'adjudicació del contracte d'obres en el Perfil de Contractant i publicar
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
5. Formalitzat el contracte s’haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat
i Salut de l’obra ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de
Seguretat del Projecte per a la seva aprovació per l'Ajuntament previ informe
del Coordinador de Seguretat i Salut i la seva posterior comunicació a l’autoritat
laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de replanteig i inici de
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l’obra.
6. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb el disposat en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
2.8. Aprovació certificació d’obra núm. 3 de l’obra de construcció piscina municipal
Expedient: 6.5/2/10

Vista la certificació d’obra núm. 3 corresponent a les obres “Construcció piscina
municipal”, i que importa la quantitat de seixanta-quatre mil dos-cents nou amb
cinquanta-cinc cèntims d’euros (64.209,55 €).
Vista la Resolució del Secretari d’Estat de Cooperació Territorial de data 3 de febrer
de 2010, que autoritza el finançament de l’esmentada actuació.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. APROVAR la certificació d’obra núm. 3 de les obres “Construcció piscina
municipal”, que importa la quantitat de seixanta-quatre mil dos-cents nou amb
cinquanta-cinc cèntims d’euros (64.209,55 €), i que serà abonada al
contractista adjudicatari COEMPCO, SA.
2. COMUNICAR el present acord a Intervenció i als interessats als efectes
oportuns.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Aprovació certificació núm. 2 obra rehabilitació de l’edifici polivalent de
l’escorxador.

Vista la certificació d’obra núm. 2, 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 setanta-tres mil set-cents
quaranta-dos amb un cèntim d’euro (73.742,01.-€).
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. APROVAR la certificació d’obra núm. 2 de les obres “Rehabilitació de l’edifici
polivalent de l’Escorxador”, i que importa la quantitat de setanta-tres mil setcents quaranta-dos amb un cèntim d’euro (73.742,01.-€), 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 Banco Sabadell
Atlántico, cte. 0081.0111.07.0001135620 d’acord amb la petició del
contractista.
4. COMUNICAR el present acord a Intervenció i als interessats als efectes
oportuns.
3.2. Proposta d’atorgament de subvencions a entitats del poble per
l’exercici 2010
3.2.1. Entitats culturals
Per tal de donar liquiditat a les entitats culturals per les diferents activitats de
l’exercici i en espera a tenir tota la documentació necessària per establir la
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quantitat que els hi correspon segons els criteris de valoració establerts en el
Reglament regulador de les bases de concessió de subvencions, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Aprovar una despesa per import de 5.001,00.- €, amb càrrec a la partida
33.480.04 del pressupost municipal, corresponent a un 50% de l’ajut concedit l’any
anterior en concepte de bestreta per aquest any pels imports i conceptes que
s’especifiquen:
Entitat
Secció Sardanista

Total ajut
2009
420

Bestreta
2010
210

1355,9

678

988
2033,85

494
1.016

Processó
Grallers
Cercle Campdevanolenc
Ass. De Dones El Roser
AV Barris St. Cristòfol-Roser
AV Barri Estació
Amics de Sant Pere d’Auïra
Associació de Pintors Coll B.
Kolectiu Kampdevànol
Cau Del Vàndals

Concepte
Promoció de la cultura popular i tradicional
Reis, Campdodavandali, Tòmbola FM, Fira
Nadal
Promoció de la cultura popular i tradicional
Finançament de locals per entitats

1170

585

Activitats culturals

696,60

348

Festa del barri

750

375

Activitats culturals i Festa del barri

581,1

290

Activitats culturals

300

150

Promoció de dibuix per nens petits

258,6

129

Activitats culturals de joventut

726

Activitats culturals d’infants i joves

1452,75
TOTAL

5.001

2. Les entitats hauran de presentar la documentació que estableix el Reglament
regulador de les bases de concessió de subvencions en els terminis establerts.
A aquest efecte es fa saber que ja poden començar a presentar els justificants de
les subvencions atorgades.
3.2.2. Entitats esportives
Per tal de donar liquiditat a les entitats esportives per a les diferents activitats de
l’exercici i en espera a tenir tota la documentació necessària per establir la
quantitat que els hi correspon segons els criteris de valoració establerts en el
Reglament regulador de les bases de concessió de subvencions, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Aprovar una despesa per import de 2.500,00 €, amb càrrec a la partida
33.480.06 del pressupost municipal, corresponent a un 50% de l’ajut concedit l’any
anterior en concepte de bestreta per aquest any pels imports i conceptes que
s’especifiquen:
Bestreta
2010

Concepte

Futbol Sala

Total
Ajut
2009
700

350,00

Promoció de l’esport

Club Bàsquet

Entitat

1000

500,00

Promoció de l’esport

Grup Excursionista

550

275,00

Promoció de l’esport

Associació Pesca el Freser

550

275,00

Promoció de l’esport

Club Petanca

550

275,00

Promoció de l’esport

Unió Esportiva Campdevànol

1000

500,00

Promoció de l’esport

Unió Ciclista Campdevànol

250

125,00

Promoció de l’esport

Moto Club Campdevànol

400

200,00

Promoció de l’esport

TOTAL

2500,00
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2. Les entitats hauran de presentar la documentació que estableix el Reglament
regulador de les bases de concessió de subvencions en els terminis establerts.
A aquest efecte es fa saber que ja poden començar a presentar els justificants de
les subvencions atorgades.
3.3. APROVACIÓ DE LA INTERPOSICIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA
L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE 5-102010 DE REQUERIMENT DE REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS
PERCEBUDES PER REDACCIÓ DE PROJECTES SUSCEPTIBLES D’INCLUSIÓ A
CONVOCATÒRIES EUROPEES.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Girona en data 5-102010, notificat el dia 21, sobre requeriment a diversos ajuntaments de
reintegrament de subvencions percebudes dins el programa Europea Local 2008;
Atès que els motius dels reintegrament són:
- Subvenció pel projecte d’Espai de dinamització: incompliment de l’objecte de la
subvenció.
- Subvenció pel projecte de mur de protecció del riu Freser: inexactitud dels
ingressos i despeses consignades en el compte justificatiu.
Atès que no podem estar d’acord amb cap dels motius que sustenten l’acord de
reintegrament de les subvencions atorgades,
Dins del termini atorgat presentem en temps i legal forma les següent:
AL·LEGACIONS
PRIMERA. Subvenció per a la despesa externa d’honoraris de redacció del
“Projecte Espai de dinamització econòmica i formativa”
A) El procediment de reintegrament de subvenció corresponent a l’actuació
“Projecte Espai de dinamització econòmica i formativa” per incompliment de
l’objecte de la subvenció, no aclareix aclarir quina mena d’incompliment ha fet
l’Ajuntament.
No obstant, és de veure que les bases de la subvenció ens diuen:
1. Objecte:
Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments de la
demarcació de Girona per la redacció i la presentació de projectes susceptibles de ser
finançats per la Unió Europea.
4. Conceptes subvencionables
L’objecte a subvencionar és el cost de redacció del projecte municipal d’acord amb els
formularis oficials aprovats per la Comunitat Europea o els seus organismes gestors i la
presentació dintre els terminis previstos en la convocatòria europea.
Es consideren despeses subvencionables les següents:
-Els honoraris de professionals externs.
-La dedicació de personal propi dels ajuntaments, degudament justificada i valorada
econòmicament
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B) L’Ajuntament de Campdevànol va presentar sol·licitud per LA REDACCIÓ DE
PROJECTES. Concretament per al pagament dels honoraris tècnics externs de la
redacció del “Projecte Espai de dinamització econòmica i formativa.
L’Ajuntament no va demanar subvenció per “La dedicació de personal propi dels
ajuntaments, degudament justificada i valorada econòmicament” que també era
susceptible de subvenció i que consisteix en la presentació del projecte al FEDER de
conformitat a les bases de subvenció.
Entenem que en cap cas les bases obligaven a presentar el projecte al FEDER si no
estava subvencionat aquest concepte. La enumeració que fan les bases no són
conjuntives sinó enumeratives amb diferenciació clara de les dues despeses
subvencionables segons la base 4, apartat segon.
En qualsevol cas, si s’hagués atorgat una subvenció per a la presentació del
projecte podria ser objecte de revocació, si no es presenta, però aquest no és el
nostre cas: la subvenció es va atorgar per un dels dos objectes que tenia la
convocatòria, com és la despesa subvencionable d’honoraris externs.
És de veure que la Diputació de Girona va subvencionar una de les dues despeses o
conceptes subvencionables de conformitat a la base 4. apartat segon: la redacció
dels honoraris externs necessaris per a la redacció del projecte.
L’Ajuntament ha justificat els anteriors honoraris objecte de subvenció i hem de
concloure que la no presentació a la convocatòria europea no suposa cap
incompliment. La lectura contrària no és ajustada a Dret, tal i com estan redactades
les bases.
C) També és de veure que l’atorgament de la subvenció es va fer el 6-11-2008 i el
termini per justificar-la acabava el 30-11-2008: és a dir 20 dies per fer el projecte i
presentar-lo al FEDER.
Hi ha dos motius de sentit comú que justifiquen la impossibilitat material de complir
els terminis:
a) No es pot redactar un projecte (amb cara i ulls) en vint dies
b) Entre l’atorgament de la subvenció i el termini de justificació no hi havia cap
convocatòria del FEDER que fos hàbil per presentar el projecte (encara que el
tinguéssim redactat).
La gestió de la Diputació de Girona era conscient d’aquest fet quan ens va requerir
a presentar el compte justificatiu encara que la despesa encara no s’hagués
efectuat. Emperò ens van advertir que posteriorment havíem de trametre les
factures, tal i com es va fer el mes de novembre de 2009 amb la presentació del
compte justificatiu definitiu.
D) Objecte de la convocatòria: redacció de projectes “susceptibles” de presentació
al FEDER.
L’Ajuntament de Campdevànol va encarregar la redacció d’aquest projecte per a la
creació d’un espai de dinamització econòmica i formativa a la mateixa població de
Campdevànol. L’objectiu és millorar les competències del teixit empresarial del
territori i fomentar la creació de nova activitat econòmica a la comarca.
Malgrat que no va ser possible presentar l’actuació en la convocatòria 2007-2010
del FEDER per no disposar de la propietat de l’immoble, aquest projecte és
susceptible de ser presentat en futures convocatòries de la programació FEDER
2007-2013.
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Recordem que no tampoc s’ha acabat el quinquenni del FEDER per la qual cosa no
s’han produït cap incompliment de les bases de la convocatòria.
No hi ha cap dubte que, si la presentació de projectes s’havia de limitar a la una
convocatòria concreta dels fons europeus, la convocatòria de la Diputació de Girona
ho hauria d’haver especificat de manera clara amb concreció de quin termini hi
havia per presentar el projecte al FEDER. Cosa que no va fer la convocatòria. En
canvi l’ús de la paraula susceptible indica clarament que la presentació no és
obligatòria
En definitiva, l’informe de l’auditoria externa a la Diputació de Girona s’ha equivocat
en la interpretació de les Bases perquè no va haver cap incompliment de la
convocatòria per part del consistori de Campdevànol que justifiquin la revocació de
la subvenció atorgada.
SEGONA. Subvenció per a la despesa externa d’honoraris de redacció del
projecte “Mur de protecció riu Freser”
A) L’atorgament de la subvenció per la redacció del projecte es va produir en data
6 de novembre de 2008. Dins del mateix mes, el dia 30, vam presentar el compte
justificatiu PROVISSIONAL per l’import del pressupost presentat a la sol·licitud de
subvenció de 27.608.09. És evident que en vint dies no es podia tenir finalitzat el
projecte i la Diputació de Girona n’era plenament sabedora d’aquest fet.
La tramesa del compte justificatiu es va fer per indicació de la Diputació de Girona,
amb el ben entès que un cop realitzada l’actuació es justificaria degudament la
despesa realitzada, tal i com es va fer en data 23-11-2009 amb la presentació
del compte justificatiu definitiu.
Un cop redactat el projecte, el cost va ser de 35.603,00 més el 16% de l’IVA
corresponent. És a dir un total de 41.299,48 € dels quals hem rebut una subvenció
de 16.000 € per part de la Diputació de Girona.
- L’Ajuntament ha assumit un total de 25.299,48 €
B) És evident que el projecte és altament prioritari i es volia executar perquè
d’altra manera l’Ajuntament no n’hauria encarregada la redacció.
Tècnicament, el projecte consisteix en l’estudi del risc d’inundabilitat del poble de
Campdevànol i la previsió dels mecanismes per reduir-ho. Com que el lloc més
problemàtic és el sector de Molinou, l’eix central de la protecció havia de ser la
construcció d’un mur en aquell indret.
No obstant, els continus canvis de criteris tècnics de l’ACA van fer que en un
principi s’elaborés l’estudi d’inundabilitat del sector de Molinou i posteriorment
s’ampliés l’àmbit de l’estudi a la resta de la zona urbana. L’Ajuntament havia
contractat amb l’empresa redactora ABM el primer estudi per contracte menor de
redacció de projectes. L’ampliació de l’àmbit de l’estudi s’havia de fer amb la
mateixa empresa per raó de coherència i pel fet que era un altra contracte menor.
Un cop estudiat el risc d’inundabilitat, la mesura correctora concreta a aplicar era la
construcció del mur de Molinou, sobre el riu Freser. Notis que aquest projecte sense
els dos anterior no tenia cap sentit i en forma una única actuació: la prevenció de
riscos naturals derivats d’inundacions (susceptible d’inclusió al FEDER).
Ara la Diputació ha iniciat resolt el procediment de reintegrament de subvenció
corresponent a l’actuació dels honoraris redacció projecte “Mur de protecció riu
Freser” per defectes en el contingut del compte justificatiu de la subvenció.
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C) L’Ajuntament va presentar el compte justificatiu provisional en data 30 de
novembre de 2008 amb despeses per import de 27.808,09.-€, que, com ja hem dit,
es corresponia amb el pressupost que disposava en aquella data. Un cop finalitzada
l’actuació, es va fer tramesa del compte justificatiu definitiu per import de
35.503,00.-€. La diferència es justifica per l’ampliació de l’àmbit de l’estudi
d’inundabilitat imposat per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Actualment, l’Agència Catalana de l’Aigua ha tornat a canviar de criteri i
desaconsella la construcció del mur sobre el riu Freser pel fet que suposaria un
efecte d’embut que donaria més força a l’aigua en cas d’avinguda.
Evidentment tots aquests incidents han perjudicat greument l’Ajuntament de
Campdevànol que ha esmerçar esforços polítics, tècnics i econòmics en tirar
endavant l’actuació sense que hores d’ara hagi repercutit cap resultat de profit pel
poble de Campdevànol.
Si, a més, la Diputació de Girona revoca la subvenció per a la redacció del projecte
(que està redactat, i es va presentar i va obtenir finançament FEDER) els perjudicis
per l’Ajuntament seran encara més considerables amb l’assumpció de la totalitat
del cost del projecte de 41.299,48 €, sense que hagi fet cap actuació que mereixi
aquest tracte.
Considerem que l’Ajuntament no ha incomplert les bases de convocatòria de la
Diputació de Girona per la qual cosa no procedeix la revocació de la subvenció.
Per tot això,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. FORMULAR recurs de reposició davant la Diputació de Girona sobre la base dels
motius que consten a la part expositiva.
2. SOL·LICITAR que s’estimin les al·legacions que formulem i que es deixi sense
efecte l’acord de reintegrament de subvencions.
3. TRAMETRE aquest acord a la Diputació de Girona per a la seva deguda
constància
3.4. 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 21:45 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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