ACTA 4/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRER DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidada:
Excusen:

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

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 18:00 hores, es
reuneixen els membres de la Junta de
Govern a l’objecte de celebrar la sessió
ordinària, en primera convocatòria, sota
la presidència de l’alcaldessa Il·lma. Sra.
Núria López Rodríguez, i 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 presidenta declara oberta la sessió i es tracten sucessivament els punts
de l’ordre del dia:
1.
2.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
TRIBUTS
2.1.
Aprovació padrons provisionals 2a cobrança 2010
Expedient: h.2.4.2./09/10
2.2.
Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./12/10
2.3.
Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./14/10
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./15/10
Reclamacions sobre IIVT
Expedient: H.2.3.4.4/16/10
SUBVENCIONS
Donar compte de la sol·licitud de subvenció al Ministerio de Cultura
CONTRACTACIONS
Adjudicació contracte menor treballs silvícoles als comuns de
Campdevànol (Gestió Forestal Sostenible 2009)
Adjudicació contracte de serveis de publicitat amb Televisió del
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2.9.
2.10.
2.11.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Ripollès, SL
Adjudicació contracte de serveis de publicitat amb Comunicacions
del Ripollès, SL
Adjudicació contracte menor servei tractament de control de
plagues de les instal·lacions i edificis municipals 2010. Exp.
1.4.6/4/2010
Adjudicació contracte menor servei tractament de desratització del
cas urbà i el terme municipal de Campdevànol 2010. Exp.
1.4.6/3/2010
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
Aprovació del conveni per a la regularització del procediment de la
gestió de pagaments a creditors de la Generalitat de Catalunya
mitjançant la modalitat de confirming
Aprovació del conveni d’encomana de gestió amb GIACSA per obres
relacionades amb el servei de subministrament d’aigua
Aprovació del protocol per a la operativització del conveni subscrit
entre l’Agència de Protecció de la Salut i el Consell Comarcal del
Ripollès
Varis

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 11 de
febrer de 2010.
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. Aprovació padrons provisionals 2a. cobrança 2010
Referència: 2.4.2.9/10
Vistos els padrons provisionals fiscals de l’exercici 2010 corresponents als següents
tributs:
- Taxa pels serveis del cementiri municipal
- Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recaptació voluntària
de recollida, tractament i eliminació de residus comercials i industrials assimilables.
(ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES)
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I en ús de les competències que la Llei m’atorga i vist el parer favorable de la Junta
de Govern Local;
RESOLC:
1. L’aprovació dels padrons esmentats.
2. Sotmetre’ls a exposició pública als taulers d’anuncis municipals i al BOPG pel
termini de vint dies hàbils.
3. Les dates de cobrament en període voluntari aproximades s'estendran des del
dia 15 d’abril al 15 de juny de 2010 a les oficines de Recaptació del Consorci de
Recaptació Ripollès - Cerdanya en horari d'oficina.
2.2. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./12/10
Vista la reclamació presentada per Carme Capdevila Fonts (núm. entrada: 268 de
data d’entrada:17-02-2010), en que demana que s’aturi el procés d’ingrés de les
taxes d’escombraries comercials i que se li apliqui una tarifa diferent d’aquest
servei atès que manifesta que té més d’un apartament de turisme rural però que
corresponen a una sola activitat fiscal.
Un cop constatat que es tracta d’una única activitat en la mateixa ubicació, Mas La
Riera de Sant Llorenç.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC,
1. ANUL·LAR les liquidacions de servei d’escombraries comercials a nom de Carme
Capdevila Fonts per dos serveis de turisme rural fins a 7 places
2. APROVAR nova liquidació de servei d’escombraries a nom de Carme Capdevila
Fonts per un servei de turisme rural de més de 7 places.
3. NOTIFICAR el present acord a la interessada, al Consorci de Recaptació i a
tresoreria als efectes oportuns.
2.3. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./14/10
Vista la petició de devolució d’una part de l’import ingressat de més de l’Impost
sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2009, presentada per Garatge
Bosch SC, representant a Carlos Garrido García; en que manifesta que van fer una
autoliquidació errònia.
Fetes les comprovacions pertinents.
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Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. ACORDAR la devolució de 14,00 € a Garatge Bosch SC per la diferència d’impost
sobre vehicles de l’any 2009 ingressat de més per un vehicle a nom de Carlos
Garrido García.
2. COMUNICAR el present acord a tresoreria.
2.4. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./15/10
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Consuelo Barbera Zaragoza (núm. entrada: 288 de data
d’entrada:22-02-2010), 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 Consuelo Barbera Zaragoza següent:
Matricula
Marca i model
9297GNP
NISSAN
2.Notificar aquest acord a l’interessada i a Tresoreria
2.5. Reclamacions sobre IIVT
Expedient: H.2.3.4.4/16/10
En relació a la petició feta per Maurici Camprubí Falcó, com a hereu de Ramon
Camprubí Basagaña sobre una liquidació de l’Impost sobre l’Increment del valor del
terrenys d’una finca del barri la Creu, 39, en que exposa que hi ha una valoració
errònia atès que la data de transmissió anterior no correspon.
Vista la documentació aportada i fetes les comprovacions pertinents;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
Resolc:
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1. ANUL·LAR la liquidació a nom de Ramon Camprubí Basagaña següent:
1016000009

Ref.cadastral:1147443DG3714N0001HD

7.620,48 €

2. APROVAR noves liquidacions nom de Ramon Camprubí Basagaña, amb les dates
de transmissió anteriors corresponents:
1016000009

Ref.cadastral:1147443DG3714N0001HD

1481,61

1016000056

Ref.cadastral:1147443DG3714N0001HD

2370,81

TOTAL...

3852,42

3. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat i a Tresoreria a l’efecte corresponent
SUBVENCIONS
2.6. Donar compte de la sol·licitud de subvenció al Ministerio de Cultura
Es fa constar que ja ahir, dia 24 de febrer, vam sol·licitar formalment al subvenció
de 250.000 EUROS per la Sala polivalent de l’edifici de l’antic escorxador, prevista a
la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2010, a través del Ministerio de
Cultura.
CONTRACTACIONS
2.7. Adjudicació contracte menor treballs silvícoles
Campdevànol (Gestió Forestal Sostenible 2009)

als

comuns

de

Vista la resolució de la directora general del Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya del dia 17 de desembre de 2009, per la qual es concedeix a l’Ajuntament
de Campdevànol un ajut per import de 12.155,00.- euros per a actuacions incloses
en el Capítol 2 de Millora d’infraestructures dins la Gestió forestal sostenible, a
l’empara de l’Ordre MAH/1188/2009, de 24 d’abril.
Atès que aquest Ajuntament ha de procedir a l’execució dels treballs silvícoles
corresponents a la forest de Campdevànol, CUP 67 “Massaneres”, amb un
pressupost de 13.005,85.- euros (7% d’IVA inclòs).
Vist l’informe d’Intervenció, en què s’acredita l’existència de crèdit suficient i
adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte i es
determina l’òrgan competent per a contractar.
De conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
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Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local.
RESOLC:
1. Portar a terme es treballs silvícoles als comuns de Campdevànol (Gestió
Forestal Sostenible 2009), mitjançant el procediment del contracte menor, amb
el contractista Fundació Privada MAP per un import de 12.155,00 euros i 850,85
euros d’IVA.
2. Una vegada realitzada l’obra, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si s’escau.
3. Notificar la resolució als adjudicataris als efectes oportuns.
2.8. Adjudicació contracte de serveis de publicitat amb Televisió del
Ripollès, SL
Atès que aquet ajuntament considera necessari donar a conèixer al públic
l’actualitat municipal i les activitats que es celebren, mitjançant l’emissió, en sis
ocasions durant l’any 2010, d’un programa de 30 minuts dedicat al municipi de
Campdevànol.
De conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2010,
RESOLC:
1. Aprovar la contractació dels serveis de publicitat per a l’emissió en 6 ocasions,
durant l’any 2010, d’un programa de 30 minuts dedicat al municipi de
Campdevànol, al contractista TELEVISIÓ DEL RIPOLLÈS, SL, per un import de
1.872.-€ i 299,52.-€ d’IVA.
2. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
de la firma de la resolució.
2.9. Adjudicació contracte de serveis de publicitat amb Comunicacions del
Ripollès, SL
Atès que aquet ajuntament portarà a terme diferents campanyes durant l’any 2010,
mitjançant falques, espots, teleserveis o anuncis, per a difondre les seves activitats
a través de Ràdio Ripoll, TV Ripollès i el setmanari El Ripollès.
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De conformitat amb allò que estableix en la Disposició Addicional Segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2010,
RESOLC:
1. Aprovar la contractació dels serveis de publicitat, al contractista
COMUNICACIONS DEL RIPOLLÈS, SL, per un import de 4.162,48.-€ i 665,99.-€
d’IVA, per a realitzar les campanyes següents:
— 216 mòduls en el setmanari El Ripollès
— 6 campanyes de 30 falques a Ràdio Ripoll
— 6 campanyes de 10 dies a TV Ripollès
2. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
de la firma de la resolució.
2.10. Adjudicació contracte menor servei tractament de control de plagues
de les instal·lacions i edificis municipals 2010. Exp. 1.4.6/4/2010
Atesa la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar els serveis de tractament de
control de plagues de les edificis i instal·lacions municipals següents: edifici
Ajuntament, escoles Pirineu, llar infants El Barrufet, sala teatre, vestidors del
pavelló, vestidors camp de futbol, vestidors tennis i llar d’avis.
Vista l’oferta presentada per l’empresa Gestior Quimics, SL, amb referència 722.03
Rev. 1, de 8 de febrer de 2010, per import de 2.544,63.-€ més l’IVA corresponent.
Atès s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa
que comporta la celebració del contracte i atès que el percentatge que suposa la
contractació no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent.
De conformitat amb la disposició addicional segona
d’octubre, de contractes del sector públic.

de la Llei 30/2007, de 30

Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2010,
RESOLC:
1. Aprovar la contractació del servei de tractament de control de plagues de les
edificis i instal·lacions municipals, mitjançant el procediment del contracte
menor, amb el contractista GESTIOR QUIMICS, SL, per un import de 2.544,63
euros més l’IVA corresponent.
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2. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
de la firma de la resolució.
2.11. Adjudicació contracte menor servei tractament de desratització del
cas urbà i el terme municipal de Campdevànol 2010. Exp. 1.4.6/3/2010
Atesa la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar els serveis de tractament de
desratització del cas urbà i el terme municipal de Campdevànol per l’any 2010.
Vista l’oferta presentada per l’empresa Gestior Quimics, SL, amb referència 722.03
Rev. 1, de 8 de febrer de 2010, per import de 975,48.-€ més l’IVA corresponent.
Atès s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa
que comporta la celebració del contracte i atès que el percentatge que suposa la
contractació no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent.
De conformitat amb la disposició addicional segona
d’octubre, de contractes del sector públic.

de la Llei 30/2007, de 30

Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2010,
RESOLC:
1. Aprovar la contractació del servei de tractament de desratització del casc
urbà i el terme municipal de Campdevànol, mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista GESTIOR QUIMICS, SL, per un import
de 975,48 euros més l’IVA corresponent.
2. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la firma de la resolució
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Aprovació del conveni per a la regularització del procediment de la
gestió de pagaments a creditors de la Generalitat de Catalunya mitjançant
la modalitat de confirming
Vist el conveni per a la regularització del procediment de la gestió de pagaments a
creditors de la Generalitat de Catalunya mitjançant la modalitat de confirming per
tal d’atendre el finançament de les despeses fetes pels diferents departaments de la
Generalitat de Catalunya, amb la possibilitat de descompte amb “confirminig” amb
la entitat “la Caixa”;
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’anterior conveni en tos els seus termes
2. Comunicar-ho a la Generalitat de Catalunya i a l’entitat la Caixa per a la
seva deguda constància.
3.2. Aprovació del conveni d’encomana de gestió amb GIACSA per obres
relacionades amb el servei de subministrament d’aigua
Vist el conveni d’encomana de gestió amb GIACSA per obres relacionades amb el
servei de subministrament d’aigua: instal·lació del telecontrol i garantia al polígon
de Niubó;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el conveni en tots els seu termes.
2. 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.
3. Trametre aquest acord a GIATSA per a la seva deguda constància
4. Publicar l’encomana al BOP per a la seva efectivitat.
3.3. Aprovació del protocol per a la operativització del conveni subscrit
entre l’Agència de Protecció de la Salut i el Consell Comarcal del Ripollès
En data 30-04-2009 l‘Agencia de Protecció de la Salut, actuant en nom propi i el
Consell Comarcal del Ripollès en nom de l’ Ajuntament de Campdevànol van signar
un conveni per a la prestació dels serveis mínims de protecció de la salut de
competència local a tota la comarca del Ripollès.
Per tal de facilitar el desenvolupament d’ aquest conveni, l’ Agència de Protecció de
la salut i l’ Ajuntament de Campdevànol han establert el protocol de funcionament
següent:
1. Establir mecanismes de comunicació àgils i efectius que permetin l’intercanvi d’
informació que pugui ser d’ interés per a ambdues parts: censos d’ establiments,
noves obertures,etc
2. L’ Ajuntament de Campdevànol, assenyala com a persona de contacte en
qualsevol situació d’ urgència de protecció de la salut que ho requereixi, al senyor:
- Ramon Perearnau i Morera. Tel 696840814; mail rperearnau@campdevanol.org
3. Per la seva part, l’ Agència de protecció de la Salut, facilita com a persones de
contacte els següents:
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- Joan Riu Salvans,
- Josep Pujol Colom

Tel. 675786636 mail: jriu@gencat.cat
Tel 675786550 mail jpujol.colom@gencat.cat

4. Tota la documentació generada per l’ Agència de Protecció de la Salut com a
conseqüència de la seva actuació en establiments, activitats o serveis on el seu
control és de competència municipal, romandrà a disposició de l’ Ajuntament de
Campdevànol, encara que sota custòdia de l’ Agència de Protecció de la Salut.
5. Aquests acords tindran el mateix període de vigència que el conveni d’ encàrrec
de la prestació de serveis que es cita al’ encapçalament i del qual en deriven.
La Junta de Govern Local per unanimitat aprova aquest protocol
3.4. Varis
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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