ACTA 1/2011
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 12 DE GENER DE 2011
Assistents
Presidència:

Ferran Martínez i Ramos

Membres:

Joan Rivera i López
Ramon Perearnau i Morera
Eva Martínez i Cazorla
Roser Caballero i Martínez

Convidades:
Excusen:

Núria López Rodríguez

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 18:30
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’alcalde accidental 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 13-022009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009, de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-42009).
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 convocatòria s’ha fet en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.

3.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
2.1. Acord de bonificació d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./77/10
2.2. Incoació expedient imposició multes coercitives per incompliment
ordre de legalització activitat fabricació d’equips de soldadura a la Colònia
Pernau
Exp.: 6.8.1/11
2.3. Rescat nínxol núm. 39, pis quart, Via de Sant Cristòfol
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. RATIFICAR l’aprovació de la certificació núm. 3 obra Rehabilitació de
l’edifici polivalent de l’Escorxador
3.2. RATIFICAR l’aprovació certificació núm. 4 obra Rehabilitació de
l’edifici polivalent de l’Escorxador
3.3. 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 9 de desembre de
2010.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Acord de bonificació d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./77/10
Vista la petició presentada per Josep Picas Puigcercós (Registre d’entrada núm.1710 de 22 de
desembre de 2010) per l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica per un vehicle de més de
25 anys d’antiguitat, matrícula: B-279977

De conformitat al que estableixen l’Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’esmentat Impost
en el seu article 6è “Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable” apartat 2n.
Considerant que està al corrent de l’ITV (inspecció tècnica de vehicles) pel que queda acreditat
que l’estat de conservació és adequat i que no representa perill per a la circulació.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Atorgar la bonificació del 50% en l’Impost de Vehicles de Tracció mecànica del vehicle
matrícula B-279977, a nom de Josep Picas Puigcercós.
2. NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
3. COMUNICAR el present acord a intervenció i tresoreria
2.2. Incoació expedient imposició multes coercitives per incompliment ordre de
legalització activitat fabricació d’equips de soldadura a la Colònia Pernau
Exp.: 6.8.1/11
Amb data 29 de setembre de 2010, s’ordena la legalització de l’activitat de fabricació d’equips
de soldadura que s’exerceix a la finca situada a la colònia Pernau d’aquesta localitat, quin
titular és Solter Soldadura, SL, i que es porta a terme sense la corresponent llicència
d’activitat, amb advertiment que l’incompliment injustificat de l’ordre de legalització habilita a
l’administració per a la imposició de successives multes coercitives.
Atès que amb data d’avui es constata que l’interessat no ha atès el requeriment i s’exerceix
l’activitat sense la preceptiva llicència ambiental,
Examinada la documentació que adjunta, atès l’informe de Secretaria, i de conformitat amb
l’establert en l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 13-01-2011,
RESOLC:
1. Incoar expedient per a la imposició de multes coercitives, fins el compliment de
l’ordenat en l’ordre de legalització dictada per resolució de l’Alcaldia de data 29 de
setembre de 2010.
2. La incoació de l’expedient es dirigeix contra el/els següent/s propietari/s:
— Solter Soldadura, SL
3. Concedir tràmit d’audiència a l’interessat per un termini de 10 dies, a fi que pugui
al·legar i presentar els documents i justificacions que estimi pertinents.
4. Notificar aquesta resolució a l’interessat a l’efecte corresponent.
2.3. Rescat nínxol núm. 39, pis quart, Via de Sant Cristòfol
Vista la petició formulada per la Sra. Mercedes FOSSAS SALA , de rescat de la concessió del
nínxol, identificat amb el número 39 pis quart, de la Via de Sant Cristòfol , 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. 39, pis quart, de la Via de Sant Cristòfol,
per un import total de TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS (391 €), 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.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. RATIFICAR l’aprovació de la certificació núm. 3 obra Rehabilitació de l’edifici
polivalent de l’Escorxador
Vist el Decret l’Alcaldia de data 3-12-2010 següent:
Vista la certificació d’obra núm. 3, corresponent a les obres “Rehabilitació de l’edifici polivalent
de l’Escorxador”, inclosa amb el número 1162 en el Programa específic de la Diputació de
Girona per l’anualitat 2009 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012, i que
importa la quantitat de setanta mil euros amb quatre cèntims (70.000,04.-€).
RESOLC:
1. APROVAR la certificació d’obra núm. 3 de les obres “Rehabilitació de l’edifici polivalent
de l’Escorxador”, i que importa la quantitat de setanta mil euros amb quatre cèntims
(70.000,04.-€), que serà abonada al contractista adjudicatari COEMPCO, SA.
2. TRAMETRE el present acord, juntament amb tres exemplars de la certificació d’obra, als
Serveis Territorials a Girona del Departament de Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat de Catalunya de conformitat amb la base 11.1 d’execució del Pla.
3. RATIFICAR la present resolució en la propera sessió de la Junta de Govern Local que es
celebri.
4. COMUNICAR el present acord a Intervenció i als interessats als efectes oportuns.
La Junta de Govern el ratifica en tots els seus termes
3.2. RATIFICAR l’aprovació certificació núm. 4 obra Rehabilitació de l’edifici
polivalent de l’Escorxador
Vist el Decret l’Alcaldia de data 21-12-2010 següent:
Vista la certificació d’obra núm. 4, corresponent a les obres “Rehabilitació de l’edifici polivalent
de l’Escorxador”, inclosa amb el número 1162 en el Programa específic de la Diputació de
Girona per l’anualitat 2009 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012, i que
importa la quantitat de setanta-dos mil seixanta-vuit euros amb cinquanta-dos cèntims
(72.068,52.-€).
RESOLC:
1. APROVAR la certificació d’obra núm. 4 de les obres “Rehabilitació de l’edifici polivalent
de l’Escorxador”, i que importa la quantitat setanta-dos mil seixanta-vuit euros amb
cinquanta-dos cèntims (72.068,52.-€), que serà abonada al contractista adjudicatari
COEMPCO, SA.
2. TRAMETRE el present acord, juntament amb tres exemplars de la certificació d’obra, als
Serveis Territorials a Girona del Departament de Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat de Catalunya de conformitat amb la base 11.1 d’execució del Pla.
3. RATIFICAR la present resolució en la propera sessió de la Junta de Govern Local que es
celebri.
4. COMUNICAR el present acord a Intervenció i als interessats als efectes oportuns.
La Junta de Govern el ratifica en tots els seus termes

3.3. VARIS
Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió quan són les 20:10
hores.

El secretari,
Josep Ruiz i Muñoz

Vist i plau
El president,
Ferran Martínez i Ramos

