ACTA 8/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 22 D’ABRIL 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 19:00 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 i Rodríguez, i l’assistència
dels regidors que es relacionen al marge.

Actua com a secretari habilitat el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, nomenat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya.
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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Informe Resolucions de l’Alcaldia:
SERVEIS ECONÒMICS:
2.1. Exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./25/09
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

CONTRACTACIÓ:
Adjudicació contracte menor servei tractament de desratització del cas
urbà i el terme municipal de Campdevànol. Exp. 1.4.6/7/09
Adjudicació contracte menor del servei de tractament de control de
plagues de les instal·lacions i edificis municipals. Exp. 1.4.6/8/09
Contractació del rènting amb opció de compra d’un centre d’impressió
SUBVENCIONS:
Acceptació de subvenció per adquisició i instal·lació de tecnologies
eficients en l’enllumenat interior del Pavelló d’esports Mercè Guix
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per la redacció d’estudis
en l’àmbit de l’Habitatge
Sol·licitud de subvenció al Departament d’Educació per nens defavorits
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per obres de
competència municipal
Acceptació de subvenció de l’ICAEN per actuacions de millora de
l’enllumenat exterior
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3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7
3.8

Informació de l’Alcaldia i de les Regidories
Instància del personal sobre equiparació dels funcionaris als laborals pel
que fa la jubilació anticipada amb contracte de relleu
Col·laboració de l’ACA amb equips d’estalvi d’aigua
Escrit del Consell Comarcal d’oferiment d’un camió escombrador
Conveni amb el Consell Comarcal i el Consell Esportiu pel finançament
dels cursos de natació de cicle inicial d’educació primària
Escrit de Dipsalut sobre xerrades informatives del col·legi de
Farmacèutics
Proposta de canvi del Pla de Jubilació del Banc de Sabadell per un Pla de
Previsió social empresarial de Mapfre
Proposta de col·laboració amb el grup MIFAS
Proposta de col·laboració amb la Fundació Mullat per l’Esclerosi Múltiple

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten sucessivament 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 15
d’abril de 2009.
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:
SERVEIS ECONÒMICS
2.1. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./25/09
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Maria Rosa Sala Gout (núm. entrada: 908 de data d’entrada:21-042009), 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 de data 22 d’abril de 2009, RESOLC:
Primer.- ACORDAR l’exempció del vehicle següent a nom Maria Rosa Sala Gout:
Matricula
8803GLM

Marca i model
FORD KUGA
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Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i a tresoreria.
CONTRACTACIÓ
2.2. Adjudicació contracte menor servei tractament de desratització del
cas urbà i el terme municipal de Campdevànol. Exp. 1.4.6/7/09
Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 16 d’abril de 2009, s’acredita la
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar els serveis de tractament de
desratització del cas urbà i el terme municipal de Campdevànol, el preu del qual
ascendeix a la quantitat de 899,90 euros i 142,54 euros d’IVA.
Atès que amb data la mateixa data, s’ha emès informe d’intervenció, en el qual
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent,
als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
Vist l’informe-proposta de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir, i la certificació d’existència de crèdit expedida per l’interventor, en virtut de
la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
RESOLC:
PRIMER. 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 899,90 euros i
142,54 euros d’IVA.
SEGON. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
TERCER. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la firma de la resolució.
2.3. Adjudicació contracte menor del servei de tractament de control de
plagues de les instal·lacions i edificis municipals. Exp. 1.4.6/8/09
Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 16 d’abril de 2009, s’acredita la
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar el servei de tractament de control de
plagues de les instal·lacions i edificis municipals, el preu del qual ascendeix a la
quantitat de 2.044,21 euros i 327,07 euros d’IVA.
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Atès que amb data la mateixa data, s’ha emès informe d’intervenció, en el qual
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent,
als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
Vist l’informe-proposta de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir, i la certificació d’existència de crèdit expedida per l’interventor, en virtut de
la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar la contractació del servei de tractament de control de plagues de
les instal·lacions i edificis municipals, mitjançant el procediment del contracte
menor, amb el contractista GESTIOR QUIMICS, SL, per un import de 2.044,21
euros i 327,07 euros d’IVA.
SEGON. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
TERCER. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la firma de la resolució.
2.4. Contractació del rènting amb opció de compra d’un centre d’impressió
Per tercera vegada, es comenta la necessitat de comptar amb maquinari actualitzat
a les dependències de la Biblioteca municipal i el Centre Cívic.
S’ha de tenir en compte que els recursos municipals són limitats en aquest moment
i que hi ha la possibilitat de comptar amb un maquinari d’immediat amb la
possibilitat d’adquirir la propietat en el moment que es compti amb finançament
suficient via subvencions.
També hi ha la possibilitat d’esperar a tenir la subvenció per adquirir la maquinària;
Hi ha diferents propostes de diferents empreses per a la concertació de rènting amb
opció de compra:

Marca
Cost còpia B/N

COPIER
OSONA
COREMOSA REPROGIR REPROGIR
REPROGIR
Ricoch
Sharp
Panasonic
HP 6040F
HP 6030F
0,009
0,0083
0,009
0,009
0,009
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Cost còpia color
Preu rènting
Preu compra

0,06
120,70
5320,28

0,069
103,68
3990

0,069
196,04
5811

0,069
219,24
5684

0,069
98,6
3500

La Junta debat les diferents propostes i decideix esperar a tenir la subvenció per
adquirir la màquina més adient, sense fer rènting, perquè les despeses s’encareixen
molt amb la financiació i la intenció és tenir la màquina en propietat.
La Junta en queda assabentada
SUBVENCIONS
2.5. Acceptació de subvenció per adquisició i instal·lació de tecnologies
eficients en l’enllumenat interior del Pavelló d’esports Mercè Guix.
Vista la Resolució d’atorgament de la subvenció per adquisició i instal·lació de
tecnologies eficients en l’enllumenat interior del Pavelló d’esports Mercè Guix que
va ser sol·licitada dins el marc de l’ordre ECF/367/2008, de 2 de juliol, d’aprovació
de les bases reguladores per a la concessió de les subvencions d’estalvi i eficiència
energètica en règim reglat, en el marc del Programa d’Estalvi i Eficiència
Energètica.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local.
RESOLC:
1. Acceptar la subvenció concedida per a l’adquisició i instal·lació de tecnologies
eficients en l’enllumenat interior del Pavelló d’esports Mercè Guix.
2. Comunicar-ho a l’Institut Català de l’Energia per a la seva deguda constància
2.6. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per la redacció
d’estudis en l’àmbit de l’Habitatge
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions de la Diputació de Girona
als ens locals per a la redacció d’estudis en l’àmbit de l’habitatge;
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Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local.
RESOLC:
1. Acollir-se a la convocatòria a dalt esmentada i SOL·LICITAR a la Diputació de
Girona subvenció de 5.000 euros per a la redacció de l’estudi d’habitatge annex al
Pla d’Ordenació Urbana Municipal.
2. Trametre aquesta acord juntament amb la resta de documentació de la
convocatòria a la Diputació de Girona.

2.7.

Sol·licitud

de

subvenció

al

Departament

d’Educació

per

nens

desfavorits
Vist el Programa C. Ajuts als ajuntaments titulars de llars d’infants per a
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides que regula l’ORDRE EDU/259/2008, de 27 de maig,
per la qual s’aproven les bases generals de la línia d’ajuts i subvencions destinada a
les entitats locals, i les bases específiques dels diversos programes que la integren,
i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2008;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local.
RESOLC:
1. Acollir-se a la convocatòria a dalt esmentada i sol·licitar al Departament
d’Educació una subvenció per minorar la quota corresponent al curs 2008-2009, a
càrrec de les famílies de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides.
2. Trametre aquesta acord juntament amb la resta de documentació de la
convocatòria al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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2.8. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per obres de
competència municipal
Vistes les bases específiques reguladores de subvencions de la Diputació de Girona
de subvencions als ajuntaments per a cobrir despeses en obres de competència
municipal.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local.
RESOLC:
1. Acollir-se a la convocatòria a dalt esmentada i SOL·LICITAR a la Diputació de
Girona subvenció de 9.000 euros per al cofinançament del projecte d’enllumenat
del pavelló municipal.
2. Trametre aquesta acord juntament amb la resta de documentació de la
convocatòria a la Diputació de Girona.

2.9. Acceptació de subvenció de l’ICAEN per actuacions de millora de
l’enllumenat exterior
Vista l’Ordre ECF/367/2008, de 2 de juliol, de l’Institut Català de l’Energia per la
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions d’estalvi
i eficiència energètica en règim reglat, en el marc del Programa d’Estalvi i Eficiència
Energètica, i s’obre la convocatòria per a l’any 2008;
Vist hem rebut la comunicació d’atorgament de subvenció per import de 34.156,43
EUROS per executar una inversió mínima de 84.391,08 EUROS a justificar fins el 30
de setembre de 2009;
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Vist que aquesta mateixa actuació està inclosa a la planificació del PUOSC 2010
amb una previsió de cost de projecte de 101.615,39 EUROS i que l’aprovació del
PUOSC està prevista per al primer trimestre de 2010;
RESOLC:
1. Acceptar la subvenció de l’ Institut Català de l’Energia per a la realització de
l’actuació i comprometre’s a la seva execució, així com al compliment de les bases
de la convocatòria.
2. Sol·licitar una pròrroga en la justificació de la inversió pel termini d’un any, fins
el mes de setembre de 2010, pel fet que es tracta d’una inversió inclosa inicialment
al PUOSC 2010 que està previst que s’aprovi el primer trimestre de 2010.
3. Trametre aquesta acord juntament amb la resta de documentació de la
convocatòria a l’administració que atorga la subvenció.
3. Informació de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1 INSTÀNCIA DEL PERSONAL FUNCIONARI
Es pren raó de l’escrit presentat per la representant del personal funcionari pel que
fa el tracte desigual dels funcionaris que es jubilen anticipadament i que no poden
fer contracte de relleu com els laborals: perden un 8% anual pels anys que els
manca per arribar als 65.
Proposen que es compensi la pèrdua de poder adquisitiu fins als 65 anys amb la
diferència que hi hauria sense la rebaixa per jubilació anticipada.
En el cas del funcionari Josep Rebollo la diferència és del voltant de 3.000
euros/any.
Es proposa a la Junta aprovar la equiparació del personal funcionari amb el laboral
de la forma i amb les condicions següents:
1. S’indemnitzarà únicament la pèrdua de pensió corresponent als dos darrers anys
de prejubilació, sempre i quan no es puguin acollir al contracte de relleu o a
qualsevol altre fórmula que eviti la minoració de la pensió de jubilació per jubilació
anticipada.

8

El pagament efectiu de la quantitat resultant, ( màxim de 3000 €/any ) quedarà
supeditat a les disponibilitats de Tresoreria de manera que es podrà percebre de
manera fraccionada.
2. Donar-ne compte al Ple per a la seva deguda constància
La proposta s’aprova per unanimitat
3.2 Col·laboració de l’ACA amb equips d’estalvi d’aigua
A l’ajuntament se li ha atorgat una col·laboració de 1500 equips d’estalvi d’aigua
destinats a la campanya municipal.
La Junta en queda assentada
3.3 Escrit del Consell Comarcal d’oferiment d’un camió escombrador
Es fa saber l’oferiment del Consell de netejar els carrers amb un camió
escombrador.
Pel que fa el nostre municipi, ja disposem d’un camió escombrador de les mateixes
característiques que ofereix el Consell per la qual cosa no estem interessats.
Farem saber al Consell que no estem interessats en la proposta, tal i com ja es va
dir al Consell d’Alcaldes.
La Junta en queda assabentada.
3.4 Conveni amb el Consell Comarcal i el Consell Esportiu pel finançament
dels cursos de natació de cicle inicial d’educació primària
Vista la minuta de conveni a subscriure amb el Consell Comarcal i el Consell
Esportiu del Ripollès pel finançament dels cursos de natació de cicle inicial
d’educació primària;
Es proposa a la Junta:
1.
2.
3.
4.

Aprovar-lo en tots els seus termes
Facultar l’Alcaldia o regidor a qui delegui per a la seva signatura
Trametre aquest acord als altres signataris
Donar-ne compte al Ple a la propera sessió que se celebri

La proposta s’aprova per unanimitat
3.5 Escrit de
Farmacèutics

Dipsalut

sobre

xerrades

informatives

del

Col·legi

de
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Vist l’escrit de Dipsalut sobre la proposta de xerrades informatives del Col·legi de
Farmacèutics de Girona a celebrar els mesos d’abril i novembre de 2009:
- BON ÚS DELS MEDICAMENTS
- IMPORTÀNCIA DEL BON COMPLIMENT
ESTABLERTA PEL METGE

DE

LA

PAUTA

TERAPÈUTICA

Vist que es demana la col·laboració de l’Ajuntament en la difusió de la informació
entre el col·lectiu a qui va adreçada, que són els majors de 65 anys.
Es proposa a la Junta:
Únic. Donar suport a la proposta i fer difusió de la informació sobre les xerrades
entre la població de més de 65 anys de Campdevànol pels mitjans municipals
habituals.
El Sr. Perearnau pren nota per fer difusió de les xerrades.
3.6. Proposta de canvi del Pla de Jubilació del Banc de Sabadell per un
Pla de Previsió Social empresarial de Mapfre.
La proposta de Mapfre suposa tenir garantit un 2,5% anual d’interès i la participació
en beneficis de l’entitat sobre el Pla de Previsió;
Actualment el percentatge destinat per l’Ajuntament ens dona resultats negatius
per la qual cosa perdem diners destinats al fons de jubilació dels treballadors
Es proposa traspassar el fons del Banc de Sabadell, concertat a través de l’ACM, per
la proposta que ens ha fet arribar Mapfre.
El Sr. Perearnau demana quin percentatge de participació
correspondria a l’Ajuntament. En tot cas ho hem d’esbrinar.

en

beneficis

La Junta de Govern aprova per unanimitat canviar el Pla contractat amb Banc de
Sabadell per la proposta de Pla de Previsió Social empresarial de Mapfre.
3.7. Proposta de col·laboració amb el grup MIFAS
Es proposa a la Junta l’aportació de 30 € per cada veí del poble afectat, que fan un
tal de 60 € d’aportació a MIFAS
La proposta s’aprova per unanimitat
3.8. Proposta de col·laboració amb la Fundació Mullat per l’Esclerosi
Múltiple
Es deixa sobre la taula per saber quan hem destinat altres anys.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
20:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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