ACTA 7/2011
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 24 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 18:00 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./9/11
2.2. Resolució sobre al·legació d’escombraries. Expedient: H.2.3.4.4/79/10
2.3. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries. Expedient: h.2.3.4.4./11/11
2.4. Rescat nínxol núm. 234, pis primer, Ntra. Sra. del Roser.
2.5. Rescat nínxol núm. 249, pis quart, Via Ntra. Sra. del Roser.
2.6. Rescat nínxol núm. 1, pis primer, Via de Sant Grau
2.7. Aprovació de l’addenda al Contracte Programa amb GIACSA
2.8. Donar compte de les subvencions sol·licitades:
2.8.1. Sol·licitud de subvenció restauració i conservació d’immobles d’interès
patrimonial.
2.8.2. Sol·licitud de subvenció del Fons de Cooperació Cultural Local.

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 10 de
març de 2011.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1 Resolucions sobre escombraries comercials
Expedient: h.2.3.4.4./9/11
Vista la petició d’anul·lació de taxes presentada per Eveli Adam Orriols (registre
d’entrada núm.286 de 1 de març 2011), en que presenta la baixa de l’IAE de
l’activitat de fusteria;
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Atès que el Sr. Eveli Adam Orriols tributava per un servei d’escombraries als baixos
de Vista Alegre, 8;
Vist l’informe dels serveis tècnics de data 17-03-2010 en que s’informa que la
planta baixa del immoble està destinat íntegrament a estacionament de vehicles
familiars i, per tant, no desenvolupa cap activitat econòmica;
RESOLC:
1. ANUL·LAR la liquidació de 2011 pel servei d’escombraries comercials a nom
d’Eveli Adam Orriols pel servei d’escombraries comercials d’un local dels baixos de
Vist Alegre, 8
2. NOTIFICAR el present acord al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès i a
tresoreria als efectes oportuns.
2.2. Resolució sobre al·legació d’escombraries
Expedient: H.2.3.4.4/79/10
En relació a l’escrit presentat per Assessoria Coch en representació de l’empresa
Desarrollos Immobiliarios Grupo Gaudir II, SL (Reg. entrada núm.1675 de 9 de
desembre de 2010), en el que sol·licita que se li apliqui el 50% de la liquidació pel
servei d’escombraries per a varis habitatges de la Colònia Molinou donat que no
compleixen les condicions mínimes d’habitabilitat;
En atenció a l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 22 de març de
2011,
Atès al que es preveu en l’apartat 2n, de l’article 6è “exempcions i bonificacions”,
de l’ordenança fiscal núm.20 reguladora de la taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC,
1. APROVAR la bonificació del 50% de la taxa pels serveis d’escombraries
domiciliaries, a nom de Desarrollos Immobiliarios Grupo Gaudir II, SL següents:
Colònia
Colònia
Colònia
Colònia
Colònia
Colònia
Colònia
Colònia
Colònia
Colònia
Colònia
Colònia
Colònia

Molinou
Molinou
Molinou
Molinou
Molinou
Molinou
Molinou
Molinou
Molinou
Molinou
Molinou
Molinou
Molinou

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
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4
4
5
5
7
7
7
7
8
8
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9

1-1
1-2
1-1
2-1
1-1
1-2
2-2
PB1
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1-2
2-1
2-2
2-1

2. NOTIFICAR aquest acord a l’interessat.
3. COMUNICAR aquest acord a Intervenció i Tresoreria.
2.3. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./11/11
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Vist l’escrit d’al·legacions presentar per PALETS CAPFA SL (Registre d’entrada
núm.331 de data 15-03-2011) en que manifesta que se li està aplicant una tarifa
en el servei d’escombraries comercials que no li correspon atès que no té llogat cap
treballador per a l’activitat que desenvolupa a la Colònia Molinou;
Vist el comprovant presentat de la Tresoreria General de la Seguretat Social en que
consta que no existeixen treballadors en el període sol·licitat per l’empresa PALETS
CAPFA SL;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. ANUL·LAR les liquidacions de 2011 a nom de PALETS CAPFA SL pel servei
d’escombraries comercials de la Colònia Molinou per import anual de 533,31 €.
2. APROVAR nova liquidació de 2011 a nom de PALETS CAPFA SL pel servei
d’escombraries comercials de la Colònia Molinou per import anual de 399,98 €.
3. NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i a Tresoreria a l’efecte corresponent.
2.4. Rescat nínxol núm. 234, pis primer, Ntra. Sra. del Roser.
Vista la petició formulada per la Sra. Julia GÓMEZ SERRANO, de rescat de la
concessió del nínxol, identificat amb el número 234 pis primer, de la Via de Ntra.
Sra. del Roser, del Cementiri Municipal;
Atès que el nínxol esmentat es troba en perfecte estat de conservació i no originarà
despeses per trasllat de restes, i en atenció a l’informe dels Serveis Tècnics
Municipals;
De conformitat amb l’article 8è de l’ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la taxa
pels serveis del cementiri i en ús de les atribucions que la Llei em confereix;
Vist l’informe favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Aprovar el rescat de la concessió del nínxol núm. 234, pis primer, de la Via de
Ntra. Sra. del Roser, per un import total de TRES-CENTS UN EUROS (301 €), i fer
efectiu el pagament amb càrrec al pressupost de l’exercici 2011, si bé supeditat a
les disponibilitats de Tresoreria.
2. Comunicar aquest acord a la interessada, a Tresoreria i a l’encarregada del
Cementiri Municipal als efectes oportuns.
2.5. Rescat nínxol núm. 249, pis quart, Via Ntra. Sra. del Roser.
Vista la petició formulada pel Sr. Agustí CAPDEVILA MASDEU, de rescat de la
concessió del nínxol, identificat amb el número 249 pis quart, de la Via de Ntra.
Sra. del Roser, del Cementiri Municipal;
Atès que el nínxol esmentat es troba en perfecte estat de conservació i no originarà
despeses per trasllat de restes, i en atenció a l’informe dels Serveis Tècnics
Municipals;
De conformitat amb l’article 8è de l’ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la taxa
pels serveis del cementiri i en ús de les atribucions que la Llei em confereix;
Vist l’informe favorable de la Junta de Govern Local;
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RESOLC:
1. Aprovar el rescat de la concessió del nínxol núm. 249, pis quart, de la Via de
Ntra. Sra. del Roser, per un import total de TRES-CENTS UN EUROS (301 €), i fer
efectiu el pagament amb càrrec al pressupost de l’exercici 2011, si bé supeditat a
les disponibilitats de Tresoreria.
2. Comunicar aquest acord a l’interessat, a Tresoreria i a l’encarregada del
Cementiri Municipal als efectes oportuns.
2.6. Rescat nínxol núm. 1, pis primer, Via de Sant Grau
Vista la petició formulada per la Sra. Rosina FALCÓ ORRI, de rescat de la concessió
del nínxol, identificat amb el número 1, pis primer, de la Via de Sant Grau, del
Cementiri Municipal.
Atès que el nínxol esmentat es troba en perfecte estat de conservació i no originarà
despeses per trasllat de restes, i en atenció a l’informe dels Serveis Tècnics
Municipals;
De conformitat amb l’article 8è de l’ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la taxa
pels serveis del cementiri i en ús de les atribucions que la Llei em confereix;
Vist l’informe favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Aprovar el rescat de la concessió del nínxol núm. 1 pis primer, de la Via de Sant
Grau,
per un import total de DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (247,55 €), i fer efectiu el pagament amb càrrec al
pressupost de l’exercici 2011, si bé supeditat a les disponibilitats de Tresoreria.
2. Comunicar aquest acord a la interessada, a Tresoreria i a l’encarregada del
Cementiri Municipal als efectes oportuns.
2.7. Aprovació de l’addenda al Contracte Programa amb GIACSA
Vista la proposta de modificació del contracte programa signat en data 8-7-2009
per a al gestió del servei municipal d’abastament d’aigua domiciliari a
Campdevànol;
Atès que cal concretar les inversions previstes a l’anterior contracte programa;
Vist l’informe favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Aprovar l’addenda al contracte que concreta i actualitza el compromís de GIACSA
de realitzar les inversions dels exercici 2009, 2010 i 2011.
2. Trametre aquesta resolució a GIACSA per a al seva deguda constància
3. Donar-ne compte al Ple a la propera sessió que se celebri
2.8. Donar compte de les subvencions sol·licitades per l’Alcaldia:
2.8.1. Sol·licitud de subvenció restauració i conservació d’immobles
d’interès patrimonial.
En atenció a la convocatòria de subvencions per a la restauració i conservació
d’immobles d’interès patrimonial, any 2011, de la Diputació de Girona;
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Vista la competència de l’Alcaldia de conformitat a l’article 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local;
RESOLC:
1. Acollir-nos a la convocatòria dalt esmentada
2. SOL·LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció per import de 44.000 € pel
finançament de les obres urgents de seguretat a l’església de Sant Cristòfol de
Campdevànol.
3. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
2.8.2. Sol·licitud de subvenció del Fons de Cooperació Cultural Local.
En atenció a la convocatòria de subvencions del Fons de Cooperació Cultural Local,
any 2011, de la Diputació de Girona;
Vista la competència de l’Alcaldia de conformitat a l’article 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local;
RESOLC:
1. Acollir-nos a la convocatòria dalt esmentada
2. SOL·LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció per import de 7.449 € pel
finançament de les actuacions incloses en el Fons de Cooperació Cultural Local, any
2011.
3. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
2.9. Sol·licitud d’autorització per aparcar al camí d’Estiula
Vista la sol·licitud de l’empresa Cingles, Companyia de Guies de Muntanya i
Educadors Ambientals, amb domicili a Castellar de N’Hug, per tal d’obtenir
autorització per aparcar al camí d’Estiula, al costat d’un baixador que porta al Gorg
del Forat sense interferir la circulació;
Atès que la introducció d’una excepció a la prohibició d’aparcar al camí d’Estiula,
que es va iniciar l’any 2010, pot suposar un greuge per altres empreses i
particulars que poden tenir justificants igualment legítims per demanar
l’aparcament, però que podria fer perillar la vialitat de la mesura adoptada per
l’Ajuntament;
Vist que la justificació al·legada de que pugen materials amb els vehicles, es pot
subsanar deixant el vehicle a l’aparcament habilitat un cop descarregat. Alhora
suposarà donar exemple a la resta d’usuaris pel fet que una empresa reconeguda
en la protecció i respecte del Medi Ambient és la primera que compleix amb la
prohibició d’aparcar i no demana una exempció;
Vist l’informe favorable de la Junta de Govern Local;
Resolc.
1. Agrair novament la felicitació que fa l’empresa respecte la iniciativa
municipal de prohibir aparcar al llarg del camí d’Estiula durant els mesos de
màxima afluència de visitants.
2. Denegar l’autorització per aparcar de manera excepcional a l’empresa
interessada.
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3. Fer-li saber que disposa d’un aparcament habilitat a prop del camí d’Estiula
degudament senyalitzat.
L’alcaldessa. Núria López i Rodríguez
En dono fe el secretari. Josep Ruiz i Muñoz.
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 20:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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