ACTA 9/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 6 DE MAIG DE 2009

Assistents
Al despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament
Presidència:

Núria López i Rodríguez

de Campdevànol, essent les 19:00 hores,
es reuneixen els membres de la Junta de

Regidors:

Ferran Martínez i Ramos

Govern a l’objecte de celebrar la sessió

Ramon Perearnau i Morera

ordinària, en primera convocatòria, sota

Joan Rivera i López

la presidència de l’alcaldessa Il·lma. Sra.
Núria López i Rodríguez, i l’assistència

Convidats:

Roser Caballero i Martínez

dels regidors que es relacionen al marge.

Eva Martínez i Cazorla

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:

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.

2.

Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
SERVEIS ECONÒMICS:
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2.1.

Acord d’usuaris de tarifa social aigua. Expedient: H.2.3.4.4/26/09

URBANISME I CONTRACTACIÓ:
2.2.

Adjudicació provisional contractació obres “Cobriment de pista multiusos
sector barri Estació Campdevànol” Exp.: 6.1/1/08

2.3.

Al·legacions inventari de camins i pistes termes municipals de la
comarca del Ripollès

2.4.

Requeriment per legalització activitat. Ref.: 6.8.2/4/09

2.5

Arranjament de camins veïnals amb formigó del Consell Comarcal
SUBVENCIONS:

2.6.

Atorgament de bonificacions de les quotes de la Llar d’infants als nens i nenes de
0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides

3.

Informació de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1.

Inauguració del passeig Mestra Antònia Puig

3.2.

Proposta de col·laboració amb la Fundació Mullat per l’Esclerosi Múltiple

3.3.

Escrit del Consorci Alba Ter sobre els fons supramunicipals

3.4.

Escrit del Consell Comarcal del Ripollès sobre contractació d’un tècnic
mig per control i inspecció sanitària que la Generalitat de Catalunya no
pot assumir.

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:
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SERVEIS ECONÒMICS
2.1. Acord d’usuaris de tarifa social aigua. Expedient: H.2.3.4.4/26/09
Vista la proposta de la treballadora social en relació a l’ordenança fiscal núm. 8
reguladora de la taxa per la prestació del servei d’abastament d’aigua que preveu la
possibilitat d’acollir-se a la tarifa social a les persones en atur que no rebin subsidi
o quins ingressos mensuals resultin inferiors a l’IPREM, llevat que comptin amb
altres ingressos a la família, previ acord de l’organisme competent,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2009, HE
RESOLT:
1. APROVAR la relació de persones i/o famílies que s’acolliran a la tarifa social de
l’aigua segons l’informe se serveis socials que consta a l’expedient
2. COMUNICAR aquest acord als interessats, a l’empresa concessionària de l’aigua i
a Tresoreria a l’efecte corresponent.
URBANISME I CONTRACTACIÓ:
2.2.

Adjudicació

provisional contractació

obres “Cobriment

de

pista

multiusos sector barri Estació Campdevànol” Exp.: 6.1/1/08

Atès que per Resolució d’Alcaldia de data 16 d’abril de 2009 es va aprovar
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de les obres
contemplades al “Projecte bàsic i executiu de cobriment de pista multiusos sector
barri Estació Campdevànol”, mitjançant procediment negociat amb publicitat a
Internet i es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest.
Atès que en data 16-04-09 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.
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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 04-05-09, 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 Construcciones Joprada,
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 de les
obres de cobriment de pista multiusos al sector del barri Estació de Campdevànol, a
l’empresa Construcciones Joprada, SL, mitjançant procediment negociat amb
publicitat a Internet, pel preu de 238.185,72 euros i 38.109,72 euros corresponents
a l’Impost sobre el Valor Afegit, i d’acord amb els següents criteris d’adjudicació:
−

Obres complementàries de millora consistents en l’execució d’una pista
multiusos prefabricada de 28,70 x 15,20 metres, valorada en 36.975.-€ més
IVA.

−

Baixa del preu de licitació.

−

Assumpció despesa corresponent a honoraris tècnics

SEGON. Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no han resultat
adjudicataris.
TERCER. Notificar i requerir al legal representant de Construcciones Joprada, SL,
adjudicatari provisional del contracte, perquè presenti, dins dels quinze dies hàbils
següents al de la data de publicació de l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial
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de la Província de Girona i en el Perfil de Contractant, la documentació justificativa
d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i qualsevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per
contractar, així com constituir la garantia definitiva.
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.

2.3. Al·legacions inventari de camins i pistes termes municipals de la
comarca del Ripollès
Vist

l’inventari dels camins i pistes dels termes municipals de la comarca del

Ripollès, tramès pel Consell Comarcal del Ripollès, i que ha estat dictaminat
favorablement per la Comissió Consultiva Comarcal de l’Accés Motoritzat al Medi
Natural del Ripollès segons acord de 25-11-08.
Atès que durant el tràmit d’informació pública el Grup Excursionista Campdevànol
ha proposat diferents modificacions, i vist l’informe emès pels Serveis Tècnics
Municipals en data 5 de maig de 2009,
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. Aprovar l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de 5-05-09 que incorpora les
modificacions proposades pel GEC Campdevànol.
2. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès.

2.4. Requeriment per legalització activitat. Ref.: 6.8.2/4/09
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Amb data 12 de març de 2009, NRE 660, el senyor Lluís Icart Pujol, en nom i
representació d’Excavacions Icart, SL, sol·licità llicència d’activitat.
Amb data 9 d’abril es requereix a l’interessat que aporti la documentació necessària
per tal que l’Ajuntament pugui verificar el compliment de les determinacions
establertes en la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’administració ambiental, atès que l’activitat que desenvolupa podria estar
compresa en l’annex III (codi 12.21 o 12.46) del Reglament general de
desplegament de la citada llei.

Amb data 23 d’abril s’acusa recepció d’un escrit per part del Sr. Icart on manifesta
que desisteix de la petició de llicència d’activitat abans esmentada.

Atès que aquest Ajuntament té coneixement que l’empresa Excavacions Icart, SL,
actualment porta a terme una activitat econòmica sense la preceptiva llicència
municipal.
D’acord amb el que disposen els articles 71 i següents i 89 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis de les Entitats Locals de Catalunya; l’article 53 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril; la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de
l’Administració Ambiental; el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament General de Desenvolupament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
Intervenció Integral de l’Administració Ambiental i adaptació dels Annexos.
RESOLC:
1. REQUERIR al Sr. Lluís Icart i Pujol, per tal que en el termini de quinze dies
procedeixi a regularitzar la situació aportant la documentació sol·licitada en l’escrit
de 9-04-09.
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2. ADVERTIR a l’interessat que l’incompliment d’aquest requeriment en el termini
atorgat pot donar lloc a la incoació d’un expedient sancionador i/o a la
imposició de multes coercitives. En qualsevol cas l’exercici de l'activitat sense la
preceptiva llicència municipal pot comportar l’ordre de clausura del local i el
cessament de tota activitat que s’hi desenvolupi.
3. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat amb indicació dels recursos que pot
interposar.

2.5. Arranjament de camins veïnals amb formigó del Consell Comarcal
Els assistents comenten que des del Consell Comarcal del Ripollès ens reclamen si
volem el subministrament del formigó o bé també la col·locació. En el primer cas
ens tocarien molts més m3 de subministrament.
Conclouen que consultaran els veïns interessats per saber quina opció prefereixen.

SUBVENCIONS

2.6.

Atorgament de bonificacions de les quotes de la Llar d’infants als nens i nenes

de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides

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.
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Atès que en data 22 d’abril va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per
a seleccionar els alumnes matriculats a la Llar d’infants municipal, que es poguessin
acollir a la convocatòria d’ajuts de l’Ajuntament de Campdevànol.
Vist l’informe de la treballadora social data 5 de maig de 2009;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local.
RESOLC:
1. Bonificar en el 100 % la quota de la Llar d’infants municipal dels alumnes
següents: Mohamed Mohna, Carme Pujol Casals, Mohamed el Addouli, Najat
Zidane, Juan Manuel Cordon Rivas, Raquel Martínez Yus i Lluis Bofill
Juanuix, amb efectes des del mes de gener de 2009 i fins a la finalització del curs.

3. Informació de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Inauguració del passeig Mestra Antònia Puig
S’informa que s’ha encarregat la placa amb el nom del carrer i es farà un petit acte
d’inauguració.
3.2. Proposta de col·laboració amb la Fundació Mullat per l’Esclerosi
Múltiple
S’acorda col·laborar amb 100 EUROS
3.3. Escrit del Consorci Alba Ter sobre els fons supramunicipals
Es fa constar que aquests Fons es destinen a pagar els serveis del Consell Comarcal
del Ripollès.
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3.4. Escrit del Consell Comarcal del Ripollès sobre contractació d’un tècnic
mig per control i inspecció sanitària que la Generalitat de Catalunya no pot
assumir.
Es fa constar que l’Ajuntament no pot assumir actualment el cost per la qual cosa
contestarem que no ens interessa el servei.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
21:15 hores.
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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