ACTA 10/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 20 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:

Ramon Perearnau i Morera

Govern a l’objecte de celebrar la sessió
ordinària, en primera convocatòria, sota

Convidats:

Roser Caballero i Martínez

la presidència de l’alcaldessa Il·lma. Sra.

Eva Martínez i Cazorla

Núria López i Rodríguez, i l’assistència
dels regidors que es relacionen al marge.

Excusen l’assistència el Sr. Ferran Martínez i Ramos i Sr. Joan Rivera i López

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’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./28/09

2.2.

Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./27/09
SUBVENCIONS

2.3.

Sol·licitud de subvenció per a la neteja i el manteniment de carreteres i
vies de comunicació afectades per les nevades. Exp.núm: 6.3.8/8

2.4.

Sol·licitud de subvenció per a la construcció d’una pista d’skate park i un
rocòdrom. Exp.núm: 12.7/4/09

3.

Informació de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1.

Aprovació del conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i el
Consorci Ripollès Desenvolupament per a pràctiques en empreses
d’accions relatives a programes experimentals en matèria d’ocupació

3.2.

Varis

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova, per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 6 de
maig 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:
SERVEIS ECONÒMICS
2.1. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./28/09
Vista la petició presentada per Carmen Pino Gimenez (registre d’entrada núm.1020
de 12 de maig 2009) en que manifesta que el seu vehicle matrícula 0395BFH té
una potència fiscal de 7,70 CVF i, l’Ajuntament li està liquidant

l’Impost sobre

vehicles de tracció mecànica (IVTM) com si en tingués 12,58 CVF,
Atès que el comprova amb el permís de circulació que, efectivament, hi ha un error
en l’aplicació de la tarifa de l’Impost vehicles
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I vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2009,
HE RESOLT:
Primer. Aprovar la devolució de l’IVTM dels anys 2008 i 2009 i noves liquidacions
per aquests exercicis del vehicle següent:
Nom

Núm. Matrícula

Marca

Carmen Pino Gimenez

0395 BFH

OPEL CORSA

Segon. Notificar el present acord a l’interessat i a tresoreria.
2.2. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./27/09
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Joan Carrasco Caballero (núm. entrada: 1014 de data d’entrada:0805-2009), 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, Vist el
parer favorable de la Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2009, RESOLC:
Primer. ACORDAR l’exempció del vehicle següent a nom Joan Carrasco Caballero:
Matricula

Marca i model

1649AHD

FORD FOCUS

Segon. Notificar el present acord a l’interessat i a Tresoreria.
SUBVENCIONS
2.3. Sol·licitud de subvenció per a la neteja i el manteniment de carreteres
i vies de comunicació afectades per les nevades. Exp.núm: 6.3.8/8
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Vista l’ORDRE PTO/211/2009, de 22 d’abril, de convocatòria per a l’atorgament de
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’operacions
necessàries per a la neteja i el manteniment de carreteres i vies de comunicació de
titularitat municipal afectades per les nevades, i d’aprovació de les bases
reguladores;
Vista la competència de l’Alcaldia de conformitat a l’article 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern de conformitat a les delegacions del
Ple (BOP de Girona núm. 160 de 14-08-2007);
RESOLC:
1. Acollir-nos a la convocatòria dalt esmentada
2. SOL·LICITAR a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, una subvenció per la neteja, manteniment i
reparació de vies de comunicació afectades per les nevades.
3. Aprovar la memòria i el pressupost de l’actuació a realitzar i prendre el
compromís a dur a terme les actuacions objecte de la subvenció en cas de resultarne beneficiari.
4. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries
amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar
expressament l’òrgan gestor per comprovar-ho.
5. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13
de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
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6. Declarar que en aquesta anualitat s’ha sol·licitat, en data 20-3-2009, a la
Diputació de Girona un ajut per import de 4.263,75 € per neteja vies de
comunicació afectades nevades.
7. Prendre el compromís de fer constar la participació del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques en totes les actuacions de difusió i publicitat de les
operacions subvencionades
8. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
2.4. Sol·licitud de subvenció per a la construcció d’una pista d’skate park
Exp.núm: 12.7/4/09
Vista la convocatòria d’atorgament de subvencions als ajuntaments per a inversions
i millores o reformes en equipaments esportius municipal pel 2009, promogudes
per la Diputació de Girona.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern,
RESOLC:
1. Acollir-nos a la convocatòria dalt esmentada.
2. SOL·LICITAR a la Diputació de Girona, una subvenció del 80% de l’actuació per a
la construcció d’una pista d’skate park.
3. Aprovar la memòria i el pressupost de l’actuació a realitzar i prendre el
compromís a dur a terme les actuacions objecte de la subvenció en cas de resultarne beneficiari.
4. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries
amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar
expressament l’òrgan gestor per comprovar-ho.
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5. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13
de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
6. Declarar que en aquesta anualitat no s’ha sol·licitat, cap altra subvenció per la
mateixa finalitat.
7. Prendre el compromís de fer constar la participació de la Diputació de Girona en
totes les actuacions de difusió i publicitat de les operacions subvencionades.
8. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
3. Informació de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1 Aprovació del conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i el
Consorci

Ripollès

Desenvolupament

per

a

pràctiques

en

empreses

d’accions relatives a programes experimentals en matèria d’ocupació
Vist el conveni per a pràctiques en empreses d’accions relatives a programes
experimentals en matèria d’ocupació a signar amb el Servei d’Ocupació de
Catalunya a l’empara de l’ordre TRI/357/2004, de 27 de setembre,

per al

programa PROMOCIONA’T Programa per a la inserció laboral, de tasques pròpies
d’educadora de llar d’infants amb l’alumne en pràctiques Sra. Ana Maria Povedano
Anguita;
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el conveni en tots els seus termes
2. Facultar l’Alcaldia per a la seva signatura i per l’execució d’aquest acord.
3. Comunicar-ho al Servei d’Ocupació de Catalunya i al Consorci Ripollès
Desenvolupament per a la seva deguda constància
La proposta s’aprova per unanimitat
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I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
20:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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