ACTA 23/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 9 DE DESEMBRE 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 19:00
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.

Resolucions sobre al·legacions d’escombraries. Expedient: H.2.3.4.4/73/10
Acord de bonificació d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./74/10
Bestreta Francisco Teixidor Boada
Pagament a compte a GIACSA
Aportació anual Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Pagament d’aportacions pendents al Consorci Ripollès Desenvolupament

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories

3.1. Acord requeriment al contractista pel compliment de l’oferta presentada en
l’obra “projecte urbanització de l’àmbit de cal Ribalaigua
3.2. Donar compte de la homologació del Pla de Protecció Civil Municipal de
Campdevànol per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
3.3. 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 17 de
novembre de 2010.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: H.2.3.4.4/73/10
En relació a l’escrit presentat pel Sr. Diego Vigueras Pérez (Reg. entrada núm.1594
de 18 de novembre de 2010), en el que sol·licita que se li doni de baixa la taxa pel
servei d’escombraries, per l’habitatge del C. Llevant, 6 1r. 2a. perquè ha ingressat
a la residència geriàtrica.
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Vist que no es pot acollir a cap de les exempcions i bonificacions que preveu l’article
5è. de l’ordenança fiscal núm.20, reguladora de la taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
En atenció que l’habitatge del C. Llevant, 6 1r. 2a. es troba dins l’àmbit on es
presta el servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus
sòlids urbans.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC,
1. DESESTIMAR l’exempció de la taxa del servei d’escombraries domiciliaries del C/
Llevant, 6, 1r. 2a., a nom de Diego Vigueras Pérez.
2. NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
3. COMUNICAR el present acord a intervenció i tresoreria.
2.2. Acord de bonificació d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./74/10
Vista la petició presentada per Jordi Serrat Piella (Registre d’entrada núm.1599 de
18 de novembre de 2010) per l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica per un
vehicle de més de 25 anys d’antiguitat, matrícula: B-9892-GT
De conformitat al que estableixen l’Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de
l’esmentat Impost en el seu article 6è “Beneficis fiscals de concessió potestativa i
quantia variable” apartat 2n.
Considerant que està al corrent de l’ITV (inspecció tècnica de vehicles) pel que
queda acreditat que l’estat de conservació és adequat i que no representa perill per
a la circulació.
Vist el parer favorable de ja Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Atorgar la bonificació del 50% en l’Impost de Vehicles de Tracció mecànica del
vehicle matrícula B-9892-GT, a nom de Jordi Serrat Piella.
2. NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
3. COMUNICAR el present acord a intervenció i tresoreria.
2.3. Bestreta Francisco Teixidor Boada
Vista la sol·licitud de bestreta de retribucions per import de 4.128,00 € per part del
Sr. FRANCISCO TEIXIDOR BOADA;
En atenció a l’article 34 del Conveni de treball del personal laboral de l’Ajuntament
de Campdevànol i ateses les circumstàncies especials que hi concorren,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern local
RESOLC:
1. CONCEDIR una bestreta per import de QUATRE MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS
(4.128,00,- euros) al Sr. Francisco Teixidor Boada a descomptar de la nòmina
mensualment.
2. COMUNICAR-HO a intervenció i a l’interessat als efectes oportuns.
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2.4. Pagament a compte a GIACSA
Vista la comunicació de GIACSA respecte al dèficit tarifari i d’inversions que es
preveu que pugi al voltant de 37.000 € durant el 2010;
Atès que l’Ajuntament de Campdevànol ha cobrat ja la subvenció de 10.000,00
euros de la Generalitat de Catalunya pel projecte “Garantia d’abastament al polígon
industrial de Niubò”.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local.
RESOLC:
APROVAR el pagament de DEU MIL EUROS (10.000,00 €) a GIACSA pel projecte
“Garantia d’abastament al polígon industrial de Niubò”.
2. APROVAR el pagament de VINT MIL EUROS (20.000,00 €) a compte del dèficit
tarifari i d’inversions previst per l’exercici del 2010.
1.

2.5. Aportació anual Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Vista la comunicació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament;
Atès que l’Ajuntament de Campdevànol ha fet ja una aportació en la campanya
d’emergència per les inundacions del Pakistan, però manca encara la quota
d’aportació anual.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local.
RESOLC:
APROVAR la despesa per la quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS
(450,00 €) al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament amb càrrec a al
partida 23.490 del pressupost de despeses del 2010.
2. Fer efectiu el pagament quan les disponibilitats de tresoreria ho permetin.
1.

2.6.
Pagament
Desenvolupament

d’aportacions

pendents

al

Consorci

Ripollès

Vista la comunicació dels imports pendents de pagament al CONSORCI RIPOLLÈS
DESENVOLUPAMENT, que puja la quantitat total de 14.974,05 €.
Atès que en el pressupost de l’exercici del 2010 només hi ha una consignació
pressupostària de 7.500 euros;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local.
RESOLC:
APROVAR la despesa per la quantitat de SET MIL CINC-CENTS EUROS (7.500,00
€) al CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT amb càrrec a al partida
71.46702 del pressupost de despeses del 2010.
2. Fer efectiu el pagament quan les disponibilitats de Tresoreria ho permetin.
1.

3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Acord requeriment al contractista pel compliment de l’oferta
presentada en l’obra “projecte urbanització de l’àmbit de cal Ribalaigua”
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Per acord de la Junta de Govern local de data 23/06/2010 s’adjudicà definitivament
el contracte de les obres del “Projecte urbanització de l’àmbit de Cal Ribalaigua”,
mitjançant procediment negociat amb publicitat a Internet, a l’empresa AGUSTÍ I
MASOLIVER, SA.
L’oferta presentada per AGUSTÍ I MASOLIVER, SA, i que va servir de base per a
l’adjudicació de l’obra, contemplava una millora consistent en l’assumpció de la
despesa corresponent a honoraris tècnics per un import de 30.000.-€. En
conseqüència, procedeix el pagament per part del contractista adjudicatari, en
favor de l’Ajuntament, de la part proporcional (10,79 %) de cada certificació d’obra
aprovada fins arribar al pagament de l’import total dels honoraris tècnics.
El contractista també ofertava l’assumpció del cost de les d’obres de soterrament
de línia elèctrica Pont de la Farga pressupostada per FECSA ENDESA per import de
30.000 €. En conseqüència, procedeix el pagament per part del contractista
adjudicatari, en favor de l’Ajuntament, de la part proporcional (10,79 %) de cada
certificació d’obra aprovada fins arribar al pagament de l’import total d’aquestes
obres.
Com a millora també s’ofertava el compromís d’assumir la càrrega financera
suportada per l’Ajuntament equivalent als interessos meritats des de la data legal
de pagament de les certificacions d’obra fins a la recepció de la part proporcional de
la subvenció que finança l’actuació, fins a un import de 16.000.-€.
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1. Requerir al contractista AGUSTÍ I MASOLIVER, SA el pagament del percentatge
de 21,58% sobre cada certificació d’obra que aprovi l’Ajuntament, en concepte
d’honoraris tècnics i soterrament de línia elèctrica, a ingressar al compte núm.
2030.0021.94.3110000011 de l’entitat bancària Caixa de Girona.
Aquest pagament es farà efectiu pel contractista de manera immediata al
cobrament de l’import de cada certificació d’obra.
2. Requerir al contractista AGUSTÍ I MASOLIVER, SA, el pagament de l’import de
la càrrega financera que serà oportunament liquidada per l’Ajuntament, fins a
un import màxim de 16.000.-€, conforme al Plec de clàusules i l’oferta
presentada.
3. Donar compte d’aquest acord a Tresoreria i Intervenció per tal que en prenguin
raó, i notificar-ho a l’interessat.
3.2. Donar compte de la homologació del Pla de Protecció Civil Municipal de
Campdevànol per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
El dia 8 de setembre de 2010 la Comissió de Protecció Civil de Catalunya va donar
el vist i plau al Pla de Protecció Civil Municipal de Campdevànol.
Aquest Pla està format pels documents degudament actualitzats i revisats
següents:
Manual BÀSIC, INFOCAT, SISMICAT, NEUCAT i INUNCAT, el Document Bàsic, els
Annexos generals i el Programa d’Implantació i Manteniment.
En conseqüència han quedat actualitzats i homologats.
La Junta de Govern Local en queda assabentada
3.3. VARIS
Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal
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I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 20:00 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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