ACTA 5/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 11 DE MARÇ DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidada:
Excusen:

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

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
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.

3.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
TRIBUTS
2.1.
Concessió gual. Expedient: h.2.3.4.4./13/10
2.2.
Concessió gual. Expedient: h.2.3.4.4./19/10
2.3.
Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./18/10
SUBVENCIONS
2.4.
Sol·licituds de subvencions
2.5.
Atorgament de subvencions
CONTRACTACIONS
2.6.
Aprovació inicial “Projecte d’ampliació de l’abastament en alta a
Campdevànol (Fase 2.2)”. Ref.: 6.3.2/4/2010
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1.
Acceptació ajudes i normativa Pla Únic Obres i Serveis de Catalunya
2010, actuació instal·lació de telecontrol i sensors al sistema
d’abastament d’aigua i adequació al decret 140/2003
3.2.
Acceptació ajudes i normativa Pla Únic Obres i Serveis de Catalunya
2010, actuació millores a l’enllumenat públic per a l’estalvi i
l’eficiència energètica
3.3.
Acord d’inici d’expedient de contractació de l’obra “projecte 1a. fase
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3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

piscina municipal, edifici escorxador” per procediment negociat amb
publicitat a Internet
Informe de gestió de l’exercici 2009 del Servei Municipal
d’Abastament d’Aigua de Campdevànol.
Aprovació del conveni de cooperació pel sosteniment de l’Escola
Comarcal de Música.
Compensació de deutes amb l’Ajuntament de Ripoll
Modificació conveni amb concessionari línia transport regular
autobusos (Transports Mir SA)
Aprovació del pagament de l’aportació municipal per la redacció de
l’Agenda 21 local de Campdevànol
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 25 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. Concessió gual. Expedient: h.2.3.4.4./13/10
Vista la sol·licitud de placa de gual presentada pel Sr. Ramon Casas Noguera
(registre d’entrada núm. 287 de 19 de febrer de 2010) pel local destinat a garatge
a l’immoble situat al C. De la Fulla, 1, d’aquesta localitat;
Atès el conforme dels serveis tècnics municipals de compatibilitat d’usos i a
l’informe favorable de la policia local, 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.
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3. NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i a Tresoreria a l’efecte corresponent.
2.2. Concessió gual. Expedient: h.2.3.4.4./19/10
Vista la sol·licitud de placa de gual presentada per la Sra. Francisca Linares
Vázquez (registre d’entrada núm.363 de 5 de març de 2010) pel local destinat a
garatge a l’immoble situat a la Colònia Pernau, 30 d’aquesta localitat;
Atès el conforme dels serveis tècnics municipals de compatibilitat d’usos i a
l’informe favorable de la policia local, 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 la interessada i a Tresoreria a l’efecte corresponent.
2.3. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./18/10
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Fernando Begara Funes (núm. entrada: 338 de data d’entrada:0103-2010), 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. ACORDAR l’exempció del vehicle a nom Fernando Begara Funes següent:
Matricula
GI5407BT

Marca i model
NISSAN ALMEDA

2.Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria a l’efecte corresponent.
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SUBVENCIONS
2.4. Sol·licituds de subvencions
A la Diputació de Girona:
CONVOCATÒRIA

ACTUACIÓ

Per al foment i la pràctica de
l’esport.

XXV Edició Cursa Comte Arnau

Fons de Cooperació Cultural Local
Fons de subvencions 2008-2011
Despeses d’inversió
Fons de subvencions 2008-2011
Despeses corrents

Obres de competència municipal
Restauració i conservació
d’immobles d’interès patrimonial
Municipis de menys de 5.000
habitants de les comarques
gironines per facilitar l’accés a les
noves tecnologies

Edició Butlletí Municipal i activitats culturals
Projecte de millores i reparació del ferm de
carrers de Campdevànol
Consum elèctric enllumenat públic
Instal·lació elèctrica d’un enllumenat
exterior, sector Barri de Sant Cristòfol de
Campdevànol
Evolvent de l’edifici de l’Ajuntament

IMPORT
3.900,00
10.820,00
17.639,30
7.559,70

9.000,00
60.000,00

Millores de l’equipament informàtic de les
dependències municipals

3.000,00

CONVOCATÒRIA

ACTUACIÓ

IMPORT

Equipaments cívics destinats a
divulgar el civisme

Adquisició equipament edifici escorxador

A la Generalitat de Catalunya:
45.084,08

2.5. Atorgament de subvencions
Vista la sol·licitud de subvenció de 100 € que ens ha fet arribar l’associació
TRADICAT per a l’organització dels actes de la Flama del Canigó del dia 23 de juny
de 2010;
Atesa la rellevància de l’esdeveniment en la promoció de la cultura tradicional i
popular catalana;
S’aprova l’atorgament de 100 € per a l’organització dels actes de la Flama del
Canigó del dia 23 de juny de 2010.
2.6. Aprovació inicial “Projecte d’ampliació de l’abastament en alta a
Campdevànol (Fase 2.2)”. Ref.: 6.3.2/4/2010
Vist el “Projecte d’ampliació de l’abastament en alta a Campdevànol (Fase 2.2)”,
d’iniciativa municipal i redactat per l’enginyera industrial Mireia Fèlix Castellanos.
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Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local d’11 de març de 2010,
RESOLC:
1. Aprovar inicialment el “Projecte d’ampliació de l’abastament en alta a
Campdevànol (Fase 2.2)”.
2.Exposar el projecte al públic pel termini de trenta dies, mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis a fi de que es puguin presentar
quantes al·legacions s’estimin oportunes.
3. En cas que no es presentin al·legacions el projecte quedarà definitivament
aprovat sense necessitat de cap acord.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Acceptació ajudes i normativa Pla Únic Obres i Serveis de Catalunya
2010, actuació instal·lació de telecontrol i sensors al sistema d’abastament
d’aigua i adequació al decret 140/2003
Vista la formulació definitiva del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2010,
amb la inclusió al Programa General de l’actuació “Instal·lació de telecontrol i
sensors al sistema d’abastament d’aigua i adequació al Decret 140/2003”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1. Acceptar les ajudes incloses en el Programa General per finançar l’obra
“Instal·lació de telecontrol i sensors al sistema d’abastament d’aigua i adequació al
Decret 140/2003”, 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: Mireia Fèlix Castellanos
Títol professional: Enginyera
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.
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6. Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
16.633.02 del pressupost de l’exercici 2010, hi ha consignació suficient per atendre
el finançament d’aquesta actuació
3.2. Acceptació ajudes i normativa Pla Únic Obres i Serveis de Catalunya
2010, actuació millores a l’enllumenat públic per a l’estalvi i l’eficiència
energètica
Vista la formulació definitiva del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2010,
amb la inclusió al Programa General de l’actuació “Millores a l’enllumenat públic per
a l’estalvi i l’eficiència energètica”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1. Acceptar les ajudes incloses en el Programa General per finançar l’obra “Millores
a l’enllumenat públic per a l’estalvi i l’eficiència energètica”, 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
16.633.01 del pressupost de l’exercici 2010, hi ha consignació suficient per atendre
el finançament d’aquesta actuació.
3.3. Acord d’inici d’expedient de contractació de l’obra “rehabilitació edifici
polivalent de l’escorxador” per procediment negociat amb publicitat a
Internet
Atesa la necessitat d’aquest Ajuntament de recuperar l’edifici de l’antic escorxador
del municipi de Campdevànol (edifici catalogat noucentista), com dotació de Sales
Polivalents d’interès social pel poble, alhora que inclourà les instal·lacions de
l’equipament esportiu de piscina pública municipal descoberta;
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Atès que la manca de l’existència d’una piscina pública dins del nucli urbà de
Campdevànol o en la seva proximitat fa que aquesta demanda s’hagi convertit en
una prioritat per a la població, es considera convenient procedir a l’execució de les
obres contemplades al projecte de “rehabilitació edifici polivalent de l’escorxador”;
Ateses les característiques del contracte es considera com a procediment més
adequat el procediment negociat amb publicitat a Internet, atès que malgrat la
seva quantia és inferior a la indicada en l’article 155.d de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, el valor estimat és superior a 200.000
euros.
Atès que amb data 10-03-2010 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 17-03-2010 es va emetre informe per Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir i atès que de conformitat amb aquest,
l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte és la Junta de Govern
Local, per delegació del Ple segons acord de 05-07-2007, perquè l’import del
contracte ascendeix a 423.727,82 euros i 76.271,01 euros d’IVA, i per tant supera el
10 % dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest ajuntament;
Examinada la documentació adjunta a l’expedient, i de conformitat amb el que
estableix l’article 93 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic,
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte de les obres de “Projecte
rehabilitació edifici polivalent de l’escorxador”, per procediment negociat amb
publicitat a Internet.
2. Que es redacti el corresponent plec de clàusules administratives particulars que
ha de regir el contracte i el procés d’adjudicació.
3. Que per l’interventor es faci la retenció de crèdit que acrediti que existeix crèdit
suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració
d’aquest contracte i que emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la
despesa.
4. En cas de ser favorable la fiscalització prèvia, que s’emeti informe-proposta de
secretaria al respecte.
3.4. Informe de gestió de l’exercici
d’Abastament d’Aigua de Campdevànol.

2009

del

Servei

Municipal

Es dona compte de l’informe de gestió presentat per CONGIAC i la liquidació
provisional del servei.
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3.5. Aprovació del conveni de cooperació pel sosteniment de l’Escola
Comarcal de Música.
Atès que l’Ajuntament de Campdevànol està adherit a l’Escola Comarcal de Música,
segons acord del Ple de 29-07-2005,
Atès que el conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Ripollès per al
sosteniment de l’Escola pel cursos 2008-2009 i 2009-2010 preveu el finançament
del servei;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Ripollès dalt
referenciat.
2. Aprovar el pagament de la part corresponent a Campdevànol pel curs 2008-2009
per import de 14.373,14 €.
3. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès per a la seva deguda
constància.
3.6. Compensació de deutes amb l’Ajuntament de Ripoll
Compensació deutes. Expedient: h.2.1.5./1/09
Atès que consten crèdits i deutes pendents amb l'Ajuntament de Ripoll i per tal de
regularitzar aquesta situació,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la compensació de deutes amb l’Ajuntament de Ripoll següent:
- Pagaments pendents de l'Ajuntament de Campdevànol a l'Ajuntament de Ripoll :
4.108,17 EUROS de un deute a SOMASRSA de l'any 2007.
- Pagaments pendents de l'Ajuntament de Ripoll a l'Ajuntament de Campdevànol un
total de 6.380,22 EUROS segons els desglossament següent:
Utilització Camp de futbol gener a març de 2007:

2.760,00

Utilització pavelló esports 1r. Trimestre 08:

427,20

Utilització pavelló esports 3r. i 4t. Trimestre 08:
(Club Hoquei 71 Hores, Club Bàsquet 3,5 hores)

715,20

Reposició vidres trencats pavelló 2003 (Hoquei Club Ripoll)

688,20
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Reposició vidres trencats pavelló 2004 (Hoquei Club Ripoll)

172,05

Reposició vidres trencats pavelló 2008 (Hoquei Club Ripoll)

326,37

Utilització pavelló d’esports 1r. Trim. 2009

643,20

Utilització pavelló d’esports 2n. i 3r. Trim. 2009

648,00
Total

6.380,22

2. Notificar aquesta proposta de compensació a l’Ajuntament de Ripoll per a la seva
presa en consideració i aprovació si s’escau.
3. Cas que sigui de la seva conformitat demanar que faci efectiva la diferència
resultant, dos mil dos-cents setanta-dos amb cinc (2.272,05 €), quedant d’aquesta
manera liquidats els deutes abans esmentats.
4. 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.
3.7. Modificació conveni amb el concessionari de la línia de transport
regular autobusos (Transports Mir SA)
S’informa a la Junta que el preu de venda dels bitllets de la línia regular de
Transports Mir SA, des de l’Ajuntament serà de 0,80 cèntims.
3.8. Aprovació del pagament de l’aportació municipal per la redacció de
l’Agenda 21 local de Campdevànol
Vist que el Ple de 28-03-2008 va aprovar el “Pla d’acció local per a la sostenibilitat
de Campdevànol” promogut per l’Ajuntament i encarregat pel Consell Comarcal del
Ripollès i la Diputació de Girona a l’empresa DEPLAN;
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès va comunicar-nos en data 13-03-2006
l’aportació que havia de fer l’Ajuntament per import de 2.540 EUROS;
Vist que posteriorment el Consell Comarcal del Ripollès va rebre una subvenció que
va fer disminuir la quantitat a aportar pels ajuntaments i en el cas de Campdevànol
l’import va quedar fixat en 1.013,30 EUROS;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el pagament de l’aportació municipal a la redacció del Pla d’acció local
per a la sostenibilitat de Campdevànol per import de 1.013 EUROS
2. Comunicar-ho al Consell Comarcal del Ripollès per a al seva deguda constància
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3.9. Varis
La Junta repassa els tríptics de la campanya de recollida estris i el model sol·licitud
de material municipal per entitats.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 20:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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