ACTA 23/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2009
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidades:
Excusen:

Núria López i Rodríguez
Ferran Martínez i Ramos
Joan Rivera i López
Eva Martínez i Cazorla
Roser Caballero i Martínez
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 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:
TRIBUTS
2.1.
Concessió gual. Expedient: h.2.3.4.4./64/09
SUBVENCIONS
2.2.
Acceptació ajuts Plans Locals de Joventut
2.3.
Sol·licitud de subvenció per a l’ampliació de l’abastament en alta de
Campdevànol.
CONTRACTACIONS
2.4.
Pagament d’aportacions pendents al Consorci Ripollès
Desenvolupament
2.5.
Deutes per explotació bar pavelló. Expedient: H.2.3.4/1/09
URBANISME I OBRES
2.6.
Aprovació inicial projecte d’obra ordinària de modificació de la
urbanització de l’àmbit de Cal Ribalaigua
3.
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1.
Acord d’aprovació certificació d’obra núm. 5 i última “redistribució de
la planta baixa i ampliació de la ràdio del centre cívic” – exp.:
6.5/1/09
3.2.
Adhesió al Pla Agrupat de Formació Continua de l’ACM i les
Diputacions de Girona. Lleida i Tarragona
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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 30 de
novembre 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:
TRIBUTS
2.1. Concessió gual. Expedient: h.2.3.4.4./64/09
Vista la sol·licitud de placa de gual presentada per Vanessa Cocera Carbonés
(registre d’entrada núm.2059 de 2 de desembre de 2009) pel local destinat a
garatge a l’immoble situat al C/ Prat, 5 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 el present acord a la interessada i a Tresoreria als efectes oportuns.
SUBVENCIONS
2.2. Acceptació d’ajut dels Plans locals de Joventut
Vista la Resolució del president de la Diputació de Girona de la concessió d’un ajut
de 500,00 euros per al Pla local de Joventut;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
Resolc:
1. Acceptar la subvenció per import de 500,00 Euros concedida per la Diputació de
Girona, així com les condicions generals i especials fixades per a la seva aplicació
2. Comunicar-ho a la Diputació de Girona per a la seva deguda constància.
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2.3. Sol·licitud de subvenció per a l’ampliació de l’abastament en alta de
Campdevànol.
Vista l’ORDRE MAH/2309/2009, de 12 d’agost, per la qual es fa pública la
convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització
d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta.
En atenció a la necessitat de donar solució als problemes d’abastament en zona
elevada al municipi de Campdevànol, s’ha redactat un projecte que inclou partides
d’obra d’abastament en alta i altres de la xarxa de baixa. Només són objecte de
sol·licitud de subvenció les partides d’obra d’abastament en alta.
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 l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció per import de
141.427,78 €, corresponent al 70% del pressupost, únicament pel que fa a les
obres de captació en alta del projecte.
3. Declarar expressament que l’Ajuntament de Campdevànol:
- No ha demanat ni obtingut cap altra subvenció per a aquesta mateixa finalitat a
cap altre organisme de les administracions públiques de Catalunya, de l’Estat o de
la Unió Europea.
- Que les actuacions objecte d’aquesta sol·licitud encara no s’han iniciat.
4. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
CONTRACTACIÓ
2.4.
Pagament
Desenvolupament

d’aportacions

pendents

al

Consorci

Ripollès

Vista la comunicació dels imports pendents de pagament al CONSORCI RIPOLLÈS
DESENVOLUPAMENT, que puja la quantitat total de 14.841,76.
Atès que en el pressupost de l’exercici del 2009 només hi ha una consignació
pressupostària de 7.500 euros.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local.
Resolc:
APROVAR el pagament de la quantitat de SET MIL CINC-CENTS EUROS
(7.500,00 €) al CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT amb càrrec a al
partida 71.46700 del pressupost de despeses del 2009.
2. Procedir a la compensació de l’ajut de 5.200,00 corresponent a l’acció “creació
d’un espai de dinamització econòmica i formativa al municipi de Campdevànol”,
1.
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subvencionada dins el marc de la convocatòria “Treball a les 4 comarques” del
Servei d’Ocupació de Catalunya.
3. Efectuar el pagament de la diferència al Consorci Ripollès Desenvolupament.
2.5. Deutes per explotació bar pavelló. Expedient: H.2.3.4/1/09
Vist que l'Ajuntament de Campdevànol va signar en data 31 de gener de 2007 un
contracte administratiu de gestió del servei públic del bar del pavelló poliesportiu
amb el senyor Antonio Figueras Bargalló;
Atès que s’ha comprovat que l’arrendatari no acompleix les prestacions estipulades
en l’apartat 5è. del Plec de clàusules d’adjudicació i explotació d’aquest servei
públic en el que es refereix a la neteja de la pista de joc,
Atès que l’Ajuntament està sufragant les despeses ocasionades per aquest concepte
a l’empresa l’Homenet,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
Resolc:
1. APROVAR a nom d’Antonio Figueras Bargalló una liquidació amb el deute
acumulat des del contracte fins a la data d’avui, segons desglossat adjunt següent:
any
import
2007
2.474,28
2008
2.661,04
2009
3.111,12
Total...
8.246,44 €
2. NOTIFICAR la present resolució a l’interessat amb expressió dels recursos que
pot interposar.
3. Donar compte a Tresoreria i Intervenció.
URBANISME I OBRES
2.6. Aprovació inicial projecte d’obra ordinària de modificació de la
urbanització de l’àmbit de Cal Ribalaigua
Incoat l’expedient d’aprovació del projecte d’obra ordinària, de modificació de la
urbanització de dos solars municipals de l’àmbit de Cal Ribalaigua per adequar-ho
com a solar d’equipament per a la construcció de les escoles municipals, d’iniciativa
municipal, i redactat per l’arquitecte Miquel Flores i Salgado;
De conformitat amb l’article 21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del
règim local, i vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 16 de desembre
de 2009;
Resolc:
1. APROVAR inicialment el projecte d’obra ordinària de modificació de la
urbanització de dos solars municipals de l’àmbit de Cal Ribalaigua.
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2. EXPOSAR el projecte al públic pel termini de trenta dies, mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis i pàgina web municipal a fi de que es
puguin presentar quantes al·legacions i suggeriments que s’estimin pertinents.
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. Acord d’aprovació certificació d’obra núm. 5 i última “redistribució de
la planta baixa i ampliació de la ràdio del centre cívic” – exp.: 6.5/1/09
Vista la certificació d'obra núm. 5 i última, corresponent a les obres de
“Redistribució de la planta baixa i ampliació de la ràdio del centre cívic”, i que
importa la quantitat de cent vint-i-set mil noranta euros i seixanta-set cèntims
d’euro (127.090,67.-€).
Vista la Resolució del Secretari d’Estat de Cooperació Territorial de data 6 de febrer
de 2009, que autoritza el finançament de l’esmentada actuació.
La Junta de Govern Local acorda:
1. Aprovar la certificació d'obra núm. 5 i última de les obres de “Redistribució de la
planta baixa i ampliació de la ràdio del centre cívic”, i que importa la quantitat de
cent vint-i-set mil noranta euros i seixanta-set cèntims d’euro (127.090,67.-€), que
serà abonada al contractista adjudicatari Construccions Páez i Costa, SL.
2. Comunicar aquest acord a Intervenció, Tresoreria i als interessats a l’efecte
corresponent.
3.2.Adhesió al Pla Agrupat de Formació Continua de l’ACM i les Diputacions
de Girona. Lleida i Tarragona
S’acorda l’adhesió al Pla i 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 de l’acord d’adhesió.
3.2. Aprovació de l’addenda al conveni específic de cessió d’equipament
informàtic amb destí a l’ampliació del punt TIC de Campdevànol
Vista l’addenda de modificació del conveni amb la Fundació Privada Televall de
cessió d’equipament informàtic amb destinació al Punt TIC, que s’ubicarà al nou
Centre Cívic municipal;
Atès que s’instal·laran un total de 12 màquines, amb un aplicatiu de gestió
d’usuaris i servei de revisió i manteniment per un preu mensual de 250 € més IVA,
amb efectes de 1-01-2010 i una durada de 5 anys;
La Junta de Govern Local ACORDA:
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1. Aprovar l’addenda en tots els seus termes i 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.
2. Comunicar-ho a la Fundació per a la seva deguda constància i a Intervenció per
a la dotació pressupostària corresponent dins l’exercici de 2010.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 21:10 hores.
El secretari,
Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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