ACTA 5/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 11 DE MARÇ DE 2009
Assistents
Presidència:

Núria López i Rodríguez

Regidors:

Ferran Martínez i Ramos
Ramon Perearnau i Morera
Joan Rivera i López

Convidats:

Roser Caballero i Martínez
Eva Martínez i Cazorla

Al
despatx
de
l’Alcaldia
de
l’Ajuntament
de
Campdevànol,
essent les 19:55 hores del dia 11
de març de 2009, es reuneix la
Junta de Govern a l’objecte de
celebrar sessió ordinària en primera
convocatòria sota la presidència de
l’alcaldessa Il·lm. Sra. Núria López i
Rodríguez,
i
l’assistència
dels
regidors que es relacionen al
marge.

Actua com a secretària accidental la Sra. Montserrat Borrull i Fragoso.
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 :
1.
2.

3.

4.

Aprovació actes sessions anteriors.
Informe resolucions de l’alcaldia:
2.1. Concessió gual – Exp.: H.2.3.4.4./13/09.
2.2. Acord d’exempció d’Impost vehicles – Exp.: H.2.3.4.4./14/09.
2.3. Reclamació multes – Exp.: H.2.3.4.4/2/09.
2.4. Acord d’exempció d’Impost vehicles – Exp.: H.2.3.4.4./11/09.
2.5. Reclamació facturació aigua 4t. trimestre 2008 Manel Vilardell Fajula.
2.6. Acceptació de subvenció per la redacció del MIEM del municipi.
2.7. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a actuacions del
programa del Pla a l’Acció.
2.8. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a actuacions en
matèria forestal.
2.9. Adjudicació provisional contractació obres “Rehabilitació i reforma
del cementiri municipal” - Exp.: 6.5 /5/09.
2.10. Adjudicació provisional contractació obra “Redistribució planta baixa i
ampliació de la ràdio del Centre Cívic Cooperativa La Confiança” Exp.: 6.5 /1/09.
Aprovació projecte de la via verda Campdevànol-Setcases-Sant Joan de les
Abadesses-Olot-Banyoles-Girona-La Bisbal d’Empordà-Castell platja d’Aro. 1a.
Fase, trams Campdevànol-Ripoll, Sant Pere Despuig-Llocalou i Riu FluviàBanyoles-Girona.
Donar compte de diferents Resolucions de l’Alcaldia.
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1. LECTURA I APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS

S’aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 25 de
febrer de 2009.
2. INFORME 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:
2.1. Concessió gual – Exp.: H.2.3.4.4./13/09

Vista la sol·licitud de placa de gual presentada per Mònica Garcia Garcia i Manuel
Gomez Gomez (registre d’entrada núm.373 de 26 de febrer de 2009) pel local
destinat a garatge a l’immoble situat al C/ Onze de setembre, 10 d’aquesta localitat
Atès el conforme dels serveis tècnics municipals de compatibilitat d’usos i a
l’informe favorable de la policia local, HE RESOLT:
Primer.- AUTORITZAR la senyalització de concessió d’ús privatiu de la via pública
amb placa de “gual permanent” a subministrar per aquest Ajuntament.
Segon.- 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.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i a Tresoreria als efectes
oportuns.
2.2. Acord d’exempció d’Impost vehicles – Exp.: H.2.3.4.4./14/09

Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Manuel Ramilo Guapo (núm. entrada: 568 de data d’entrada:03-032009), 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,
RESOLC:
Primer.- ACORDAR l’exempció del vehicle següent a nom de David Montero Pelaez:
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Matricula
3171BPP

Marca i model
SEAT IBIZA

Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i a tresoreria.
2.3. Reclamació multes – Exp.: H.2.3.4.4/2/09

Vista el recurs de reposició presentat pel senyor Braulio Dominguez Gordillo
(registre d’entrada núm.594 de data 6 de març de 2009) contra una multa per
infracció de trànsit per estacionament en lloc prohibit el vehicle matrícula 5057FPN.
Atès que les declaracions de l’interessat no desvirtuen la denúncia que van posar
els agents municipals i que consta en l’expedient, HE RESOLT:
Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició.
Segon.- CONFIRMAR íntegrament la sanció imposada a l’interessat.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat amb expressió dels recursos que
pot interposar.
Quart.- COMUNICAR el present acord a Intervenció i a Tresoreria.
2.4. Acord d’exempció d’Impost vehicles – Exp.: H.2.3.4.4./11/09

Vista la petició presentada pel senyor Joan Compaño Pascal (Registre d’entrada
núm. 294 de 18 de febrer de 2009) per l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica
per un vehicle de més de 25 anys d’antiguitat, matrícula: B-4484-FZ
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, i 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, HE RESOLT:
Primer.Atorgar la bonificació del 50% en l’Impost de Vehicles de Tracció
mecànica del vehicle matrícula B-4484-FZ, a nom de Joan Compaño Pascal
Segon.- Notificar el present acord al interessat i a tresoreria.
2.5. Reclamació facturació aigua 4t. trimestre 2008 Manel Vilardell Fajula

En atenció a la reclamació presentada pel Sr. Manel Vilardell Fajula, en la que
demana que se li faci una nova facturació del 4r trimestre de 2008, ja que se li va
facturar una lectura errònia.
En atenció a l’informe del servei de lectura de comptadors.
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RESOLC:
Primer.- ANUL·LAR la factures corresponent al 4t. trimestre de 2008 del
comptador núm. 095.1532 corresponent al servei del carrer Raval núm. 17, 1r.2a.
Segon.- APROVAR nova liquidació.
Tercer.- COMUNICAR la present resolució a l’interessat i al servei de facturació de
l’aigua al efectes oportuns
2.6. Acceptació de subvenció per la redacció del MIEM del municipi

Vista la resolució de la Presidenta del Consell Català de l’Esport, de 30 de gener de
2009, d’atorgament de les subvencions sol·licitades en el marc de la Resolució
VCP/2211/2008, de 8 de juliol, per la qual s’obria la convocatòria per a la concessió
de subvencions per a la redacció de mapes d’instal·lacions i equipaments esportius
dels municipis de Catalunya per al període 2008-2009, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 3.260,00 € per a la redacció del mapa
d’instal·lacions i equipaments esportius del municipi de Campdevànol, de
conformitat amb la resolució d’atorgament, per tal de poder tramitar el pagament
del 25 % de l’ajut.
2.7. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a actuacions del programa
del Pla a l’Acció

Vistes Les Bases Específiques Reguladores de subvencions als ajuntaments i
consells comarcals dins del programa “del pla a l’acció” que regula les subvencions
que concedeix la Diputació de Girona per a l’execució de les accions de millora de la
sostenibilitat ambiental que estiguin contemplades en el Pla d’acció per a la
sostenibilitat (PALS), definitivament aprovat per Ple.
Vista la memòria de l’actuació “Campanya mediambiental”.
RESOLC:
Primer.- Acollir-se a la convocatòria a dalt esmentada i SOL·LICITAR a la Diputació
de Girona subvenció de 12.594,00 euros per a l’actuació “Campanya
mediambiental”.
2.8. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a actuacions en matèria
forestal

Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de
Girona per a actuacions en matèria forestal. La finalitat de les subvencions
regulades en aquestes bases és el foment de les línies següents:
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1) Suport als ajuntaments per a la prevenció i extinció d’incendis forestals.
2) Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible.
Vistes les memòries valorades per actuacions en matèria forestal elaborades pel
tècnic del Consorci dels Espais d’Interès Natural del Ripollès.
RESOLC:
Primer.- Acollir-se a la convocatòria a dalt esmentada i SOL·LICITAR a la Diputació
de Girona subvenció per a les actuacions relacionades en les memòries valorades
elaborades pel tècnic del Consorci dels Espais d’Interès Natural del Ripollès.
2.9. Adjudicació provisional contractació obres
cementiri municipal” - Exp.: 6.5 /5/09

“Rehabilitació i reforma del

Atès que per Resolució d’Alcaldia de data 18 de febrer de 2009 es va aprovar
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de les obres
consistents en la rehabilitació i reforma del cementiri municipal de Campdevànol,
mitjançant procediment negociat sense publicitat es va procedir a autoritzar la
despesa que suposa l’adjudicació d’aquest.
Vista l’acta de la Mesa de contractació, constituïda en data 05-03-09, i l’informe de
valoració tècnica emès pels Serveis Tècnics Municipals, del qual es desprèn que la
proposta més avantatjosa és la presentada per l’empresa Construccions Casals
Picas, SL.
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de
conformitat amb el que estableix l’article 135.3 i la Disposició Addicional Segona de
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
RESOLC:
PRIMER. Adjudicar provisionalment el contracte per a la realització de les obres de
“Rehabilitació i reforma del cementiri municipal de Campdevànol”, mitjançant
procediment negociat sense publicitat a l’empresa Construccions Casals Picas, SL
pel preu de 99.661,02 euros i 15.945,76 euros corresponents a l’Impost del Valor
Afegit i d’acord amb els següents criteris d’adjudicació: obres complementàries de
millora, assumpció costos direcció tècnica obra, millors solucions tècniques, i volum
de ma d’obra a utilitzar (contractada o de nova contractació).
SEGON. Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no hagin resultat
adjudicataris.
TERCER. Notificar i requerir al legal representant de Construccions Casals Picas, SL,
adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti, la documentació justificativa
d’estar 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
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contractar, així com constituir la garantia definitiva; el termini per elevar a
definitiva l’adjudicació provisional és de cinc dies hàbils.
QUART. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de Contractant.
CINQUÈ. Realitzats els tràmits anteriors, que Secretaria emeti Informe-Proposta i
es comuniqui a aquesta Alcaldia per resoldre al respecte.
2.10. Adjudicació provisional contractació obra “Redistribució planta baixa i
ampliació de la ràdio del Centre Cívic Cooperativa La Confiança” - Exp.: 6.5 /1/09

Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 20-02-09 es va aprovar
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per a l’adjudicació del contracte
d’obres de “Redistribució planta baixa i ampliació de la ràdio del Centre Cívic
Cooperativa a Confiança”, mitjançant procediment negociat amb publicitat i
tramitació urgent, així mateix es va procedir a autoritzar la despesa que suposa
l’adjudicació d’aquest, tot convocant-ne la licitació.
Atès que en data 20-02-09 es va publicar anunci de licitació en el Perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, per tal que els interessats presentin les
sol·licituds de participació.
Atès que durant la licitació es van presentar les sol·licituds de participació que
consten en l’expedient.
Vista l’acta de la Mesa de contractació, constituïda en data 05-03-09, i l’informe de
valoració tècnica emès pels Serveis Tècnics Municipals, del qual es desprèn que la
proposta més avantatjosa és la presentada per l’empresa Construccions Páez i
Costa, SL.
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de
conformitat amb el que estableix l’article 135.3 i la Disposició Addicional Segona de
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
RESOLC:
PRIMER. Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte d’obres
de “Redistribució planta baixa i ampliació de la ràdio del Centre Cívic Cooperativa a
Confiança”, a l’empresa Construccions Páez i Costa, SL, mitjançant procediment
negociat amb publicitat, pel preu de 248.130,10 euros i 39.700,82 euros
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit, i d’acord amb els següents criteris
d’adjudicació: obres complementàries de millora, assumpció costos direcció tècnica
obra, ampliació termini de garantia, i volum de ma d’obra a utilitzar (contractada o
de nova contractació).
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SEGON. Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no han resultat
adjudicataris.
TERCER. Notificar i requerir al legal representant de Construccions Páez i Costa, SL,
adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti la documentació justificativa
d’estar 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
contractar, així com constituir la garantia definitiva; el termini per elevar a
definitiva l’adjudicació provisional és de cinc dies hàbils.
QUART. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de Contractant.
CINQUÈ. Una vegada realitzats els tràmits anteriors, que la Secretaria emeti
Informe-Proposta i es comuniqui a aquesta Alcaldia per resoldre al respecte.
3. APROVACIÓ PROJECTE DE LA VIA VERDA CAMPDEVÀNOL-SETCASES-SANT JOAN
DE LES ABADESSES-OLOT-BANYOLES-GIRONA-LA BISBAL D’EMPORDÀ-CASTELL
PLATJA D’ARO. 1A. FASE, TRAMS CAMPDEVÀNOL-RIPOLL, SANT PERE DESPUIGLLOCALOU I RIU FLUVIÀ-BANYOLES-GIRONA

Vist el “Projecte de la via verda Campdevànol-Setcases-Sant Joan de les
Abadesses-Olot-Banyoles-Girona-La Bisbal d’Empordà-Castell Platja d’Aro. 1a. Fase,
trams Campdevànol-Ripoll, Sant Pere Despuig-Llocalou i Riu Fluvià-BanyolesGirona”, redactat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, senyor Martí Sels i
Pagès, a iniciativa del Consorci Vies Verdes de Girona.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 10-03-09, del qual es
desprèn que la part final de la passera proposada damunt el riu Freser, entra en
conflicte amb el projecte municipal de “Cobriment de pista multiusos sector barri
Estació”, pel que fa a la seva situació respecte de la cantonada de l’estructura
prevista en el projecte municipal.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- APROVAR el “Projecte de la via verda Campdevànol-Setcases-Sant Joan de
les Abadesses-Olot-Banyoles-Girona-La Bisbal d’Empordà-Castell Platja d’Aro. 1a.
Fase, trams Campdevànol-Ripoll, Sant Pere Despuig-Llocalou i Riu Fluvià-BanyolesGirona”, manifestant la conformitat de l’Ajuntament de Campdevànol amb aquest
document, si bé caldrà tenir en consideració les observacions recollides en l’informe
de l’arquitecte municipal de 10-03-09.
Segon.- Ratificar aquest acord en la propera sessió del Ple que es celebri.
Tercer.- Traslladar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona.
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4. DONAR COMPTE DE DIFERENTS RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA

Es dona compte a la Junta de Govern Local de les següents Resolucions de
l’Alcaldia:
−
−

−

Decret de l’Alcaldia de data 10 de març de 2009, d’acomiadament del
treballador de la plantilla municipal Sr. Josep Casas Noguera.
Decret de l’Alcaldia de data 10 de març de 2009, d’emplaçament interessats i
sol·licitud defensa jurídica recurs contenciós administratiu 223/2009, interposat
per Telefónica Móviles España, SA contra l’Ordenança Fiscal núm. 19,
reguladora de la “Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general” per
l’exercici 2009.
Decret de l’Alcaldia de 24 de febrer de 2009, d’aprovació inicial del “Projecte
d’aranjament de la zona verda dl barri del Roser de Campdevànol”.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
20:30 hores, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària-acctal.

Vist i plau
L’alcaldessa

Montserrat Borrull i Fragoso

Núria López i Rodríguez
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