ACTA 6/2011
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 10 DE MARÇ DE 2011
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidada:
Excusen:

Núria López i Rodríguez
Ferran Martínez i Ramos
Joan Rivera i López
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 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 112 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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
2.1. Resolucions sobre escombraries comercials. Expedient: h.2.3.4.4/8/11
2.2. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4/10/11
2.3. Adhesió al conveni marc per un model integrat d’atenció al ciutadà
2.4. Contracte d’arrendament per a l’habilitació d’una zona d’aparcament al
centre de Campdevànol
2.5. Sol·licitud d’ajuts per a la campanya “Del Pla a l’Acció” de la Diputació de
Girona.
2.6. Sol·licitud del Pm05f i Pm05m. Programa “Girona, territori cardioprotegit”
2.7. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per actuacions en matèria
forestal, 2011.
2.8. Liquidació del dèficit financer del servei de subministrament d’aigua potable

3.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1.Varis

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten successivament 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 25 de
febrer de 2011.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Resolucions sobre escombraries comercials
Expedient: h.2.3.4.4/8/11
Vista l’escrit a petició d’anul·lació de taxes presentada per Josep Cabani Tuset
(registre d’entrada núm.280 de 28 de febrer 2011), en que manifesta que les naus
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de la seva propietat de la Colònia Pernau estan totalment ocupades per Josep
Cabani (central hidroelèctrica), Jaume Amat i l’empresa PLANT TAPE ALTEA SL.
Vist l’informe de la policia local en que ha procedit a inspeccionar els diferents
locals i fa constar que hi ha tres activitats.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC,
1. ANUL·LAR la liquidació de 2011 pel servei d’escombraries comercials a nom de
Josep Cabani Tuset per un servei d’escombraries comercials d’un local de la
Colònia Pernau.
2. APROVAR nova liquidació de 2011 pel servei d’escombraries comercials a nom
de l’empresa PLANT TAPE ALTEA SL.
3. NOTIFICAR el present acord al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès i a
Tresoreria als efectes oportuns.
2.2. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4/10/11
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Josep Tubau Vilanova (núm. entrada: 307 de data d’entrada:07-032011), en la que aporta una resolució de la Seguretat Social en que se li reconeix
una pensió d’incapacitat permanent;
Atès el que disposa l’article 1r del Reial Decret 1414/2006 publicat en el BOE el 16
de desembre de 2006;
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 de Josep Tubau Vilanova següent:
Matricula
9190FTR

Marca i model
MERCEDES

2. Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria
2.3. Adhesió al conveni marc per un model integrat d’atenció al ciutadà
En atenció al Conveni Marc per a la implantació d’un model integrat d’Atenció al
Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya, signat entre el Ministeri
d’Administracions Públiques i el Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya.
En atenció a la voluntat d’aquest Ajuntament de prestar un servei integrat d’atenció
al ciutadà, a nivell de registre de documents dirigits a l’Administració General de
l’Estat o a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
RESOLC:
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1. Adherir-nos al Conveni Marc per a la implantació d’un model integrat d’Atenció al
Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya, signat entre el Ministeri
d’Administracions Públiques i el Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya.
2. Trametre aquest acord així com la documentació necessària per a l’adhesió a
aquest conveni, a Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2.4. Contracte d’arrendament per a l’habilitació d’una zona d’aparcament
al centre de Campdevànol. Exp.: 2.1.4/1/2011
Vista el conveni subscrit entre les senyores Concepció Barceló Basil, Carlota Barceló
Basil, Carme Basil Almirall, Carlota Basil Almirall i Ana Maria Basil Almirall, i
l’Ajuntament de Campdevànol, en data febrer de 2011, d’arrendament d’un pati de
la finca “El Martinet”, per a ser destinat a l’ús d’aparcament de vehicles;
Atès el que disposa l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú;
RESOLC:
1. APROVAR el conveni d’arrendament d’un pati de la finca “El Martinet”, per a ser
destinat a l’ús d’aparcament de vehicles, subscrit entre les senyores Concepció
Barceló Basil, Carlota Barceló Basil, Carme Basil Almirall, Carlota Basil Almirall i
Ana Maria Basil Almirall i l’Ajuntament de Campdevànol.
2. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple ordinari que se celebri.
2.5. Sol·licitud d’ajuts per a la campanya “Del Pla a l’Acció” de la Diputació
de Girona.
En atenció a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions per a
l’execució d’accions per aturar la pèrdua de biodiversitat i de lluita contra el canvi
climàtic que estiguin contemplades en el Pla d’acció per a la sostenibilitat (PALS).
Vista la competència de l’Alcaldia de conformitat a l’article 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local.
RESOLC:
1. SOL·LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció per import de 15.000€ per
al finançament del projecte “Restauració i conservació de les riberes del riu Freser i
Merdàs”.
3. Aprovar el pressupost de l’actuació a realitzar i prendre el compromís a dur a
terme les actuacions objecte de la subvenció en cas de resultar-ne beneficiari.
4. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries
amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar
expressament l’òrgan gestor per comprovar-ho.
5. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13
de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
6. Que les dades contingudes a la sol·licitud corresponen a la realitat.
7. Que comunicarà a la Diputació de Girona l’obtenció de subvencions o ajuts per al
mateix projecte per part d’altres administracions públiques o ens públics privats.
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8. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
2.6. Sol·licitud
cardioprotegit”

del

Pm05f

i

Pm05m.

Programa

“Girona,

territori

En atenció a que en data 25 de setembre de 2009 el Ple de la Corporació va
adoptar l’acord d’Adhesió al Catàleg de Serveis de Dipsalut.
En atenció a que l’adhesió al Catàleg permet l’accés als diferents programes específics que donen cobertura a les competències municipals en salut pública i a les polítiques de promoció de la salut adreçades a col·lectius de risc,
RESOLC:
1. Sol·licitar els programes Pm05f i Pm05m. Programa “Girona, territori cardioprotegit” – Desfibril·ladors externs automàtics fixos i Desfibril·ladors externs automàtics mòbils.
2. Comunicar aquest acord a Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació
de Girona, juntament amb la resta de documentació exigida a la convocatòria.
3. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries
amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar
expressament l’òrgan gestor per comprovar-ho.
4. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13
de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
2.7. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per actuacions en
matèria forestal, 2011.
En atenció a la convocatòria de subvencions
actuacions en matèria forestal, any 2011;

de la Diputació de Girona per a

Vista la competència de l’Alcaldia de conformitat a l’article 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local;
RESOLC:
1. SOL·LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció per import de 3.809,39€
per al finançament dels projectes; Línia 1. Suport als ajuntaments per a la
prevenció i extinció d'incendis forestals i tractaments silvícoles de millora:
Desbrossament de marges i recerca de fites als Emprius d'Alvedra (CUP55),
Massaneres (CUP67), Baga de Grats i altres (CUP90).
2. Aprovar el pressupost de l’actuació a realitzar i prendre el compromís a dur a
terme les actuacions objecte de la subvenció en cas de resultar-ne beneficiari.
3. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries
amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar
expressament l’òrgan gestor per comprovar-ho.
4. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13
de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
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6. Que les dades contingudes a la sol·licitud corresponen a la realitat.
2.8. Liquidació del dèficit financer del servei de subministrament d’aigua
potable
Atès que consta deute pendent de l'Ajuntament de Campdevànol amb l’empresa
concessionària de l’aigua, GIACSA, i a la inversa i per tal de regularitzar aquesta
situació;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. APROVAR la liquidació del servei de subministrament d’aigua de l’any 2010 a
l’empresa GIACSA següent:
DEURE:
- Aportació l’Ajuntament al servei 2010:
(reposició i millores i amortització financera)

35.344,60 €

HAVER:
- Compensació de GIACSA a l’Ajuntament 2009
- Bestreta 13-12-2010

1.935,54 €
20.000,00 €

TOTAL en favor de GIACSA.

13.409,06 €

2. NOTIFICAR aquesta Resolució a GIACSA per a la seva deguda constància i fer
efectiu el pagament per import de 13.409 € a mesura que les disponibilitats de
Tresoreria ho permetin.
3. COMUNICAR la present Resolució a Tresoreria i Intervenció.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. 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 20:00 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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