ACTA 22/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidades:
Excusen:

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

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. Resolucions sobre al·legacions de tinença gossos
Expedient: h.2.3.4.4./72/10

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories

3.1. Acceptació ajudes i normativa Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2011,
per a la construcció d’un nou dipòsit al sector de vista alegre
3.2. Proposta sobre execució de Sentència
3.3. Sol·licitud al Servei Nacional de Meteorologia la instal·lació d’una estació
automàtica de recollida de dades a Campdevànol.
3.4. Resolució de la sol·licitud de prestació per raó de matrimoni
3.5. 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
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 4 de
novembre de 2010.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Resolucions sobre al·legacions de tinença gossos
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Expedient: h.2.3.4.4./72/10
Vista la instància presentada per en Josep Turrats i Masdeu (Núm.entrada 1546 de
data 09-11-2010), en que fa una petició de reintegrament de rebuts per tinença de
gossos des de 2008 i demana aclariments sobre els mecanismes que s’utilitzen per
generar els padrons;
Atès que en Josep Turrats i Masdeu consta l’alta com a propietari d’un gos en els
padrons per tinença de gossos des de l’exercici 1993;
Vist que l’interessat no va impugnar els padrons dels exercicis 2008 i 2009 i va
pagar les liquidacions per aquest concepte sense comunicar cap baixa o modificació
a l’Ajuntament;
Atès que el 9 de novembre de 2010 en Josep Turrats i Masdeu comunica a
l’Ajuntament la defunció d’un gos nomenat TRO, aportant-hi una declaració de
defunció del Centre Veterinari datat a l’agost de 2008.
De conformitat al que estableix l’ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa del
servei de control sanitari de gossos domèstics:
⎯ Article 3r.- SUBJECTE PASSIU
Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de contribuents les persones que siguin
posseïdores de gossos. La meritació de l'impost serà en la data d'alta de l'animal en registre i
en els anys successius el primer dia del període anual d'imposició.
⎯ Article 6è.- ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT
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.
Les baixes seran realitzades per declaració del propietari i, sense perjudici de la prèvia
inspecció pels serveis municipals.
Tot animal que no tingui la oportuna documentació sanitària o placa municipal, serà
considerat abandonat.
Anualment, es confeccionarà padró o matrícula de la taxa segons les dades del registre
municipal i serà exposat al públic per tal que es puguin presentar les al·legacions o
reclamacions que estimin els interessats. Tal padró o matrícula serà el document base per a
la expedició dels documents cobratoris, que seran gestionats i cobrats de conformitat a la
legislació recaptatòria general d'aplicació.

RESOLC,
1. DESESTIMAR la devolució de rebuts dels anys 2008, 2009 i 2010 a nom de
Josep Turrats i Masdeu per la taxa de tinença de gossos per haver presentat la
baixa fora de termini, amb posterioritat a l’1 de gener de 2010.
2. Donar-ho de baixa al padró de 2011
3. NOTIFICAR aquest acord a l’interessat.
4. COMUNICAR aquest acord a Intervenció i a Tresoreria a l’efecte corresponent.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Acceptació ajudes i normativa Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2011,
per a la construcció d’un nou dipòsit al sector de vista alegre
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Vista la formulació definitiva del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2011,
amb la inclusió al Programa general de l’actuació “Construcció d’un nou dipòsit al
sector de Vista Alegre”, amb el número 858;
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1. Acceptar les ajudes incloses en el Programa general per finançar l’obra
“Construcció d’un nou dipòsit al sector de Vista Alegre”, i la normativa aprovada per
desenvolupar el Pla.
2. Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents:
Director facultatiu de les obres: Cristina Ramisa Puigdomènech
Títol professional: Arquitecta Tècnica
3. Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
4. Que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la
tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
5. Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
6. Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
51.622.41 del pressupost de l’exercici 2008, hi ha consignació suficient per atendre
el finançament d’aquesta actuació.
3.2. Proposta sobre execució de Sentència
Atès que en data 8-11-2010 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va
reiterar el requeriment d’execució de Sentència en els termes ordenats per Auto de
14-11-2003 amb els advertiments legals i expressament amb l’advertiment
d’imposició de multes coercitives de conformitat a la previsió de l’article 112 LJCA;
Vist que l’Alcaldia va encarregar d’immediat, el mateix dia 8 de novembre, al tècnic
municipal arquitecte Sr. Miquel Flores Salgado la direcció de les obres d’enderroc i a
Secretaria l’assessorament jurídic sobre l’execució ordenada:
L’informe del tècnic municipal de data 9 de novembre de 2010, desprès de fer una
visita a l’edificació que ha de ser parcialment enderrocada de conformitat al
projecte redactat l’any 2004 per l’arquitecte Jordi Planadecursach i Mir, conclou en
la necessitat de fer un nou projecte d’enderroc o bé encarregar un informe a l’equip
tècnic que va fer els càlculs estructurals del projecte d’obra pel greu perill, per als
dos habitatges actualment ocupats, que suposa alterar les forces estructurals
existents en tractar-se d’una construcció monolítica que comparteix les càrregues
de mitjaneria entre els habitatges, tal i com consta al citat projecte d’enderroc.
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L’enderroc de l’edificació central segons projecte pot provocar una greu afectació a
l’estructura dels dos habitatges laterals amb perill per les persones.
L’informe de Secretaria conclou que, tot i que en data 11 de novembre de 2010
s’ha rebut l’acord de la Comissió Provincial de Girona d’aprovació definitiva de la
revisió general del POUM de Campdevànol iniciada l’any 2003, s’ha d’executar la
Sentència en els termes de l’Auto de 14-11-2003 per què no és viable plantejar a
la Sala Contenciosa la inexecució de Sentència per impossibilitat legal
sobrevinguda, per què tal i com ens recorda el propi Tribunal, el termini per
plantejar-la previst a l’article 105.2 LJCA va finalitzar fa temps.
Tenint en compte que el Tribunal recorda la necessitat de que l’execució de l’obra
estigui sotmesa a la preceptiva direcció tècnica facultativa;
Tenint en compte que, a conseqüència del perill per les persones advertit pel tècnic
municipal encarregat de l’execució, s’ha encarregat un estudi d’afectació estructural
de l’enderroc a l’empresa que havia fet els càlculs d’estructura al projecte originari
objecte de la llicència d’obres;
Es proposa a la Junta de Govern Local:
Fer saber al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
1. Que l’Ajuntament de Campdevànol ha iniciat les actuacions d’execució de
Sentència i ha encarregat a l’arquitecte municipal la direcció de l’obra.
2. S’ha fet una visita d’inspecció a l’edificació afectada per part de l’arquitecte
director en data 9-11-2010.
3. S’ha encarregat l’estudi d’estructura de l’impacte resultant de l’execució del
projecte d’enderroc respecte les finques veïnes ocupades a l’empresa d’enginyeria
Blázquez-Guanter de Girona.
4. Un cop sigui viable tècnicament, procedir a la contractació del projecte d’obra
amb el pressupost degudament actualitzat, pel procediment d’urgència per tal de
donar compliment al requeriment peremptori del Tribunal justificadament pels
perjudicis per l’erari públic que suposaria incomplir els terminis.
També s’haurà de contractar la coordinació de seguretat per garantir l’execució
Recordar al Tribunal que dos procediments de licitacions públiques per adjudicar
l’obra d’enderroc es van tramitar i va quedar deserts els anys 2005 i 2007 per
manca de licitadors interessats en la seva execució, la qual cosa acredita la
voluntat municipal d’executar la decisió judicial. Si no s’ha executat anteriorment
ha sigut per causes alienes a l’Ajuntament.
5. Que l’Ajuntament va rebre en data 11-11-2010 l’acord de la Comissió Provincial
de Girona d’aprovació definitiva de la revisió general del POUM de Campdevànol.
De conformitat a l’informe de Secretaria i l’informe dels serveis tècnics les obres
existents complirien l’ordenament urbanístic general del municipi.
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Una una vegada executades les obres d’enderroc, amb la nova normativa, els
afectats podrien demanar una nova llicència que els podria permetre recuperar
l’edificabilitat existent al dia d’avui, tal i com tenen les finques de la resta de les
edificacions del municipi a les Zones de Clau E “Illes amb Pati”, no afectades per
Sentència.
6. Comunicar-ho al Tribunal a través de la representació de l’Ajuntament a les
actuacions per a la seva deguda constància.
3.3. Sol·licitud al Servei de Meteorologia d’instal·lació d’una estació
automàtica de recollida de dades a Campdevànol.
Atès que fa temps que diferents veïns demanen a l’Ajuntament la certificació de
diferents fenòmens meteorològics per acreditar-los oficialment, tal com són la
pluja, el vent, la pedra, etc.
Per unanimitat s’acorda iniciar els tràmits per tal de que el Servei de Meteorologia
de Catalunya i l’Agència Estatal de Meteorologia instal·lin els aparells necessaris al
nostre poble, en terrenys de propietat municipal, per tal de recollir dades
climatològiques que donin lectures fidedignes dels diferents meteors.
3.4. Resolució de la sol·licitud de prestació per raó de matrimoni
Vista la petició del treballador Ramon Roma Ill de la prestació econòmica per raó de
matrimoni que li pugui correspondre;
Atès que el treballador va iniciar la seva relació laboral el mes de juliol d’enguany
amb un Pla d’Ocupació de SIS mesos, subvencionat íntegrament pel SOC què no
preveu retribucions socioeconòmiques als treballadors;
En atenció a la meritòria tasca desenvolupada pel treballador durant el temps de
contracte;
La Junta de Govern per UNANIMITAT acorda:
1. Atorgar un ajut extraordinari (extra conveni) per raó de matrimoni proporcional
al temps treballat de 75 €, corresponent al 50% de les previsions del conveni per
un treballador de plantilla.
2. Comunicar-ho al treballador per a al seva deguda constància
3.5. 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 21:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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