ACTA 1/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 14 DE GENER DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidada:
Excusen:

Núria López i Rodríguez
Ferran Martínez i Ramos Joan
Rivera i López
Roser Caballero i Martínez
Eva Martínez i Cazorla Ramon
Perearnau i Morera

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 18:00 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’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten sucessivament els punts de
l’ordre del dia:
1.
2.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
TRIBUTS
2.1.
Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./1/10
2.2.
Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./66/09
2.3.
Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./67/09
2.4.

3.

3.1.
3.2.

GOVERNACIÓ
Reclamació sobre multa de trànsit
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
Aprovació projecte i sol·licitud de participació a la convocatòria del
Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
Pla pensions personal Ajuntament
Expedient: A.G.1.9/4/07

L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del
dia:
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 16 de
desembre 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. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./1/10
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Jordi Juncà Caravaca (núm. entrada: 5 de data d’entrada:05-012010), 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;
RESOLC:
1.ACORDAR l’exempció del vehicle següent a nom Jordi Juncà Caravaca:
Matricula
3001BYC

Marca i model
OPEL CORSA 950 cc

2.Notificar aquest acord a la interessada i a tresoreria.
2.2. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./66/09
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Francesca Puigcercós Boixassa (núm. entrada: 2124 de data
d’entrada:17-12-2009), 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;
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Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1.ACORDAR l’exempció del vehicle següent a nom Francesca Puigcercós Boixassa:
Matricula
7814GLC

Marca i model
AUDI A-3

2.Notificar aquest acord a la interessada i a Tresoreria
2.3. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./67/09
Vista la petició de devolució d’escombraries comercials presentada per Elvira Gili
Oliva, inquilí d'un local del C/ Major, 36 en la que comunica que va causar baixa de
l'activitat el 28 de febrer de 2009;
Vista documentació que aporta de baixa de l'Agència tributària i atès que s’ha
comprovat que el 23 d’abril de 2009 es va concedir una llicència a M. Lluïsa Arenas
Auladell per activitat de bar en el local del C/ Major, 36;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. APROVAR l'anul·lació o la devolució (si s'escau) de la taxa d’escombraries
comercials de l’exercici 2009 del local del C/Major, 36, a nom d'Elvira Gili Oliva.
2. APROVAR noves liquidacions del servei d’escombraries comercials de l’exercici
2009 per un local del C/ Major, 36 següents:
contribuent
Elvira Gili Oliva
M. Lluïsa Arenas Auladell

concepte
Escombraries comercials
C/ Major, 36
Escombraries comercials
C/ Major, 36

trimestres
1r trimestre 2009

import
133,33

2n, 3r i 4t trimestre
2009

399,99

3. COMUNICAR al consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès la baixa, si s'escau, de
rebuts pendents per aquest concepte.
4. NOTIFICAR aquest acord a les interessades.
GOVERNACIÓ:
2.4. Reclamació sobre multa de trànsit.
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Vist l’escrit de reclamació del Sr. Joan Costa Martínez sobre la imposició de multa
per mal aparcament;
Vist que únicament al·lega que se li va posar una multa el dia 19-12-2009 a les
20:40 i pel mateix fet se li ha multat el dia 20-12-2009 a les 11:30;
Vist que consten acreditades les dues infraccions a l’ordenança de circulació i que el
fet d’haver pagat una multa pels fets del dia 19 no suposa cap autorització per
aparcar en zona prohibida a les 24 hores següents;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local:
Resolc:
1. Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Joan Costa Martínez en tots els seus
termes.
2. Advertir l’interessat que pot fer el pagament amb bonificació dins el 5 dies
següents a la recepció d’aquesta notificació.
3. Notificar-ho a l’interessat.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. APROVACIÓ PROJECTE I SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA
CONVOCATÒRIA
DEL
FONS
ESTATAL
PER
L’OCUPACIÓ
I
LA
SOSTENIBILITAT LOCAL
Vist el Real Decreto Ley 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea un fons estatal
per l’ocupació i la sostenibilitat local i s’aproven crèdits extraordinaris per atendre el
seu finançament, publicat al BOE núm. 259, de 27-10-2009;
Atès que l’Ajuntament de Campdevànol té atribuïda una subvenció màxima de
378.483,00 € IVA inclòs;
Atès que és d’interès pel municipi de Campdevànol, l’execució, dins el marc del
Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local de les actuacions:
següents
ACTUACIÓ
IMPORT
IVA INCLÓS
1. Construcció piscina municipal
302.650,00 €
75.833,00 €
2. Despeses corrents de l’Ajuntament
378.483,00 €

TOTAL
Vista la memòria valorada de l’actuació elaborada
Planadecursach i Mir per encàrrec de l’Ajuntament;

per

l’arquitecte

Jordi
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De conformitat a les competències que la normativa vigent atribueix al Ple de
l’Ajuntament, en particular l’article 22 de la Ley 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i la delegació feta a la Junta de Govern Local (BOP de
Girona 160 de 14-08-2007);
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. Aprovar la memòria valorada de l’actuació “construcció piscina municipal” i la
realització de la inversió al municipi de Campdevànol per un import de 302.650,00.
€ l’IVA inclòs.
2. Aprovar la destinació de l’import de 75.833,00 EUROS a cobrir el dèficit en la
despesa corrent de l’equipament educatiu “Llar d’Infants Municipals el Barrufet”
dins l’execució del pressupost municipal de 2010.
3. Sol·licitar al Ministeri d’Administracions Públiques el finançament de la realització
de les actuacions abans relacionades del municipi de Campdevànol, per un import
total de 378.483,00 € IVA inclòs, dins el marc del Fons Estatal 2010 Local.
4. Fer constar que la inversió que demanem no està inclosa al pressupost
consolidat del 2009 ni en el pressupost pel 2010.
5. Fer constar que la previsió és que l’obra ocuparà sis treballadors
6. Acceptar expressament les condicions reguladores del Fons Estatal per l’Ocupació
i la Sostenibilitat Local i comprometre’ns a l’execució de l’actuació subvencionada.
7. Facultar l’Alcaldia per a la tramitació i adopció de les resolucions que siguin
necessàries per l’execució d’aquest acord, i expressament per a la licitació i
adjudicació de l’obra per procediment urgent de conformitat al Real Decreto Ley
13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea un fons estatal per l’ocupació i la
sostenibilitat local.
8. Trametre aquest acord a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona
juntament amb la resta de documentació exigida a la convocatòria, pels mitjans
telemàtics u ordinaris que siguin preceptius.
3.2. Pla pensions personal Ajuntament
Expedient: A.G.1.9/4/07
Vista la sol·licitud presentada per M. Jesús González Quero, com a delegada de
personal (registre d’entrada núm. 2062 de 3 de desembre de 2009) en que informa
que en assemblea general de treballadors i per majoria absoluta es va decidir
continuar amb el Pla de Previsió Social contractat amb el Banc de Sabadell i
demana que s’anul·lin totes les actuacions que s’hagin tramitat per canviar
l’esmentat Pla amb l’empresa de Mapfre perquè es va fer sense consultar als
treballadors;
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Vist que el canvi es va acordar per Resolució de la Junta de Govern Local de data
22 d’abril de 2009,
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1.Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de 22-4-2009 i en
conseqüència MANTENIR el Pla de Previsió Social amb el Banc de Sabadell.
2. Rebaixar l’aportació màxima prevista en cas que els rendiments del Pla siguin
negatius.
3. NOTIFICAR aquest acord al interessats per a la seva deguda constància
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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