Ajuntament de Campdevànol

ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2017/16

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

27 / de juliol / 2017

Durada

Des de les 19:00 fins a les 19:55 hores

Lloc

Despatx Alcaldia

Presidida per

Joan Manso Bosoms

Secretari

Montserrat Borrull Fragoso

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

90002720V

Blanca Sánchez González

SÍ

43626279V

Dolors Costa Martínez

SÍ

07263374C

Gerard Fossas Noguera

SÍ

43632913G

Joan Manso Bosoms

SÍ

43628780B

Jordi Tubau Mitjavila

SÍ

43626926C

M del Mar Casals Serras

SÍ

43634998L

Sergi Corbatera Jorge

NO

Excuses d'assistència presentades:
1. Sergi Corbatera Jorge:
«estada a l'estranger»

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió,
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

El president pregunta si algun membre de la corporació té alguna observació sobre l'acta de la sessió aterior. Seguidament
es proposa a la Junta de Govern Local l'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de 6 de juliol de 2017.
S'aprova per unanimitat dels assistents.

Expedient 353/2017. Aprovació de factures (FASE O)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

D'acord amb el llistat d'obligacions de pagament (Núm. relació: O/2017/14), d'import total 36.472,28 €, la Junta de Govern
Local, acorda per unanimitat la seva aprovació i comptabilització.

Expedient 354/2017. Aprovació de factures (FASE P)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

D'acord amb el llistat d'ordres de pagament (Núm.relació:P/2017/15), d'import total 36.472,28 €, la Junta de Govern Local,
acorda per unanimitat la seva aprovació.

Expedient 347/2017. Aprovació de factures - (FASE F)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Junta de Govern Local, acorda per unanimitat l'aprovació de les factures següents:

Àrea

Regidoria

Relació núm.

Import

1

Territori i Règim Intern

F/2017/83

9.943,28

2

Barris, serveis generals, comerç i fires

F/2017/84

1.689,79

4

Esports, Seguretat Ciutadana, Medi ambient, sostenibilitat i
món rural

F/2017/85

4.778,15

5

Turisme, Benestar social, Gent gran i joventut

F/2017/86

233,13

6

Cultura, festes i comunicació

F/2017/87

3.009,49

7

Ensenyament, formació o patrimoni

F/2017/88

540,22
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TOTAL...

20.194,06 €

Expedient 346/2017. Aprovació d'un Pla de Tresoreria (Previsió Tresoreria)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat aprovar el Pla de Tresoreria de juliol a octubre 2017, que consta a
l'expedient, JGL 27-07-2017.

Expedient 491/2017. Aprovació conveni de col·laboració per al finançament de l'Escola
Comarcal de Música
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Fets
Vista la minuta del conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Campdevànol per al
finaçament de l'Escola Comarcal de Música;
Atès que el conveni ha estat aprovat pel Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès en sessió de data 4 de juliol de
2017;
Fonaments de dret

• Article 108 i següents de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
sobre els convenis de col·laboració.
• Article 191 del DL 2/2003, citat, segons el qual els ens locals poden establir convenis o consorcis sobre serveis locals o
assumptes d’interès comú, amb la finalitat d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i
administrativa.
Acord
La Junta de Govern Local, per uanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i l'Ajuntament de Campdevànol per al
finançament de l'Escola Comarcal de Música, amb el contingut que literalment es transcriu:
"CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS I L'AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL PER AL
FINANÇAMENT DE L’ESCOLA COMARCAL DE MÚSICA
Campdevànol, ... de juliol de 2017
R E U N I T S:
D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor JOAN MANSO I BOSOMS, president del Consell Comarcal del Ripollès, qui actua a
l’empara de les facultats de representació que li atorga l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’Organització comarcal de Catalunya, i facultat per la signatura del present
conveni mitjançant acord de Consell de Govern de la corporació, de data 4 de juliol de 2017, assistit per la secretària
accidental de la corporació i de l’altra,
La senyora DOLORS COSTA MARTÍNEZ, primera tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Campdevànol, qui actua en
representació d'aquesta corporació en virtut de l'article 21.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
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règim local i l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, expressament facultada per aquest acte per acord de Junta de Govern Local de data 27 de juliol
de 2017, assistida per la secretària accidental de la Corporació,
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament poders i facultats suficients per formalitzar aquest conveni i,
M A N I F E S T E N:
I.- La Resolució de data 2 de setembre de 2010 de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya va autoritzar el Consell Comarcal per a la creació de l'Escola Comarcal de Música
del Ripollès, Codi 17009059.
II.- L’Ajuntament de Campdevànol està interessat en finançar els cursos d'iniciació a la música, adreçats als alumnes de P4 i
P5 que optin per aquest servei, a fi de garantir l'accés de tots els estudiants del municipi a uns coneixements musicals bàsics
i contribuir a la continuïtat en el seguiment de la seva formació musical.
A tal efecte, l’Ajuntament de Campdevànol preveu fer una aportació trimestral a favor del Consell Comarcal, per l'import que
es fixa en aquest conveni, pel nombre d'alumnes usuaris del servei, durant el curs 2017-18.
Així mateix, l'Ajuntament de Campdevànol ofereix unes aules de l’escola on s’imparteix l’educació infantil, per realitzar-hi els
cursos de l'Escola Comarcal de Música al municipi.
En conseqüència, C O N V E N E N:
Primer.- Objecte del conveni
L'objecte d'aquest conveni és regular el finançament de l’Escola Comarcal de Música del Ripollès per part de l'Ajuntament de
Campdevànol, a fi de garantir l'accés de tots els estudiants a uns coneixements musicals bàsics i contribuir a la continuïtat
en el seguiment de la seva formació musical, per una banda, i a la gestió del servei de l’escola de música per part del
Consell Comarcal, per l'altra.
Segon. Obligacions de les parts.
2.1. L'Ajuntament de Campdevànol assumirà trimestralment l'import fixat en aquest conveni per al finançament de l’Escola
Comarcal de Música.
A tal efecte, l'Ajuntament de Campdevànol transferirà al Consell Comarcal l'import que resulti de la liquidació trimestral dels
cursos de formació inicial (P4 i P5), a raó de 19 €/alumne/a per mes.
El pagament s'efectuarà, com a màxim, durant el 2 mesos següents a les corresponents liquidacions trimestrals que emetrà
el Consell Comarcal del Ripollès.
2.2. El Consell Comarcal del Ripollès té les següents obligacions:

• Assegurar la correcta prestació del servei per part del professorat de l'Escola Comarcal de Música. A tal efecte, els

professors de l'Escola Comarcal de Música es desplaçaran a l’escola Pirineu per dur-hi a terme els cursos d'iniciació musical
a l'alumnat de P4 i P5.
• Muntar, amb caràcter preferent, els grups en funció d'una ràtio mínima de 6 alumnes i màxima de 10 alumnes.
• Intentar separar, sempre que la quantitat d'alumnes ho permeti, els grups de P4 i P5.
• Prestar una hora setmanal de servei per grup, en horari extraescolar.
• Fer la previsió del cost total del servei a l'inici de cada curs escolar de conformitat amb el nombre d'alumnes usuaris i
l'aplicació de l’import alumne/a per mes que es fixa en aquest conveni i a comunicar-lo a l'Ajuntament de Campdevànol.
• Comunicar a l'Ajuntament l'import que resulti de la liquidació trimestral d'aquests cursos.
Tercer. Vigència
Aquest conveni serà vigent durant el curs 2017-18.
Quart. Formes d'extinció
Les causes de resolució d'aquest conveni seran:

• Per comú acord de les parts
• Per incompliment d'alguna de les parts subscrivents de les obligacions que es deriven d'aquest conveni.
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• Per qualsevol de les causes legalment establertes.
Cinquè. Naturalesa jurídica del conveni i règim aplicable.
Aquest document és un conveni interadministratiu de caràcter voluntari i base negocial realitzat sobre la base de l'article 303
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
de Catalunya.
En conseqüència, la naturalesa jurídica d'aquest conveni és administrativa per raó subjectiva i per tant el règim jurídic
aplicable serà el dret administratiu, de manera que davant de qualsevol divergència en la seva aplicació i/o interpretació serà
la jurisdicció contenciosa administrativa la competent per a la seva resolució.
I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i la data que s’esmenten a
l’encapçalament".
Segon. Facultar la primera tinent d'Alcaldia, Sra. Dolors Costa Martínez, per a la signatura i gestió de la documentació que
calgui per a l’efectivitat d’aquest acord.
Tercer. Donar compte d'aquest acord a Intervenció.
Quart. Donar compte d'aquest acord en la propera sessió del Ple que es celebri.

Expedient 332/2017. Proposta d'acord sobre ocupació màxima del pavelló municipal
Mercè Guix
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Amb data 26/06/2017, i a petició de l’Ajuntament de Campdevànol, la Regió d’Emergències Girona de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, ha emès informe de prevenció d’incendis en relació al projecte de remodelació i
ampliació del pavelló municipal d’esports Mercè Guix de Campdevànol, segons estableix la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
En l’esmentat informe es fa constar que no s’accepta l’ocupació de la pista esportiva per activitats diferents a les esportives i
que cal establir l’ocupació màxima mitjançant un acord de govern o bé establir les mesures per a l’ocupació més
desfavorable: evacuació de fums, sortides, etc
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Establir l’ocupació màxima del pavelló municipal d’esports Mercè Guix de Campdevànol, definida segons projecte
en:
Ocupació màxima pista = 800 persones
Ocupació màxima grades P1 = 189 persones
Total ocupació màxima poliesportiu = 989 persones

Segon. Notificar aquest acord a la Regió d’Emergències Girona de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis I
Salvaments, als efectes d’esmenar les deficiències assenyalades en l’informe de data 26/06/2017

Expedient 151/2017. Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Fets
Un cop confeccionats els padrons provisionals fiscals de l’exercici 2017, amb la incorporació de les modificacions pertinents
de les ordenances fiscals vigents, dels tributs següents:

•
•

Taxa del servei de control sanitari de gossos domèstics.
Taxa per l’atorgament de llicències i autoritzacions d’AUTO-TAXIS i demés vehicles de lloguer i serveis especials

Fonaments de dret
La Llei General Tributària, el Reglament General de Recaptació, la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’ordenança
fiscal núm.1 general de gestió, inspecció i recaptació de l’ajuntament de Campdevànol, l’ordenança fiscal núm.10 reguladora
de la taxa del servei de control sanitari de gossos domèstics, l’ordenança fiscal núm.11 reguladora de la taxa per
l’atorgament de llicències i autoritzacions d’auto taxis i l’ordenança fiscal núm.20 reguladora de les taxes per la prestació del
servei de gestió de residus municipals.
Acord
Per tant, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. L’aprovació dels padrons esmentats.
Segon. Sotmetre’ls a exposició pública als taulers d’anuncis municipals i a la plana web de l’Ajuntament pel termini de vint
dies hàbils.
Tercer. Les dates de cobrament en període voluntari seran des del dia 15 de setembre al 15 de novembre de 2017 a les
oficines de Recaptació del Consorci de Recaptació Ripollès - Cerdanya en horari d'oficina.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

L'alcalde repassa els temes més importants de la gestió municipal.
C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

L’alcalde

La secretària

Joan Manso Bosoms

Montserrat Borrull Fragoso

