ACTA 13/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 2 DE JULIOL DE 2009
Assistents
Al despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament
Presidència:

Ferran Martínez i Ramos

de Campdevànol, essent les 18:00 hores,
es reuneixen els membres de la Junta de
Govern a l’objecte de celebrar la sessió

Regidors:

Ramon Perearnau i Morera

ordinària, en primera convocatòria, sota

Joan Rivera i López

la presidència de l’alcalde accidental Il·lm.
Sr. Ferran Martínez i Ramos, i l’assistència

Convidades:

Roser Caballero i Martínez

dels regidors/ores què es relacionen al

Eva Martínez i Cazorla

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 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
2.1.

Reclamacions sobre IIVT. Expedient: H.2.3.4.4/36/08

SUBVENCIONS
2.2.

Acceptació de subvenció de la Diputació per noves tecnologies 2009
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2.3.
3.

Donar compte l’atorgament de subvencions de la Diputació de Girona
Informació de l’Alcaldia i de les Regidories

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 17 de
juny 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. RECLAMACIONS SOBRE IIVT. EXPEDIENT: H.2.3.4.4/36/08
Atès que s’ha observat que hi ha un error en la liquidació núm.916000005/09 de
l’Impost sobre l’Increment del valor del terrenys a nom de Concepció Lara Orriols
donat que la data transmissió inicial és errònia.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de data 2 de juliol de 2009,
RESOLC:
1. ANUL·LAR la liquidació a nom de Concepció Lara Orriols següent:
916000005/09 Ref. cadastral:1452215DG3715S1UG

609,34 €

2. APROVAR la nova liquidació a nom de Concepció Lara Orriols següent:
916000005/09 Ref. cadastral:1452215DG3715S1UG

487,46 €

3. NOTIFICAR aquest acord a l’interessada.
4. COMUNICAR aquest acord a Tresoreria a l’efecte corresponent
SUBVENCIONS
2.2. ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER NOVES TECNOLOGIES
2009
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Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de concessió per part
de l’àrea d’Hisenda, Promoció Econòmica i Noves Tecnologies d’una subvenció de
2.166,60 € amb destí a “Implantació d’un sistema integrat de gestió d’informació”
dins el marc de la convocatòria d’accés a les Noves Tecnologies. Any 2009”
(Expedient IF/1770);
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Acceptar la subvenció descrita anteriorment 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
juntament amb la documentació exigida a la convocatòria i a la Resolució
d’atorgament.
3. Facultar Secretaria per a la seva tramitació per mitjans telemàtics i ordinaris
2.3. DONAR COMPTE DE
DIPUTACIÓ DE GIRONA.

L’ATORGAMENT

DE

SUBVENCIONS

DE

LA

2.3.1. COOPERACIÓ MUNICIPAL: Per a la instal·lació de tecnologies eficients
d’enllumenat interior al pavelló d’esports Mercè Guix, per import de 9.000 €
2.3.2. COOPERACIÓ CULTURAL: Del Fons Cultural 2009, per activitats culturals,
per import de 9.324,78 €
2.3.3. COOPERACIÓ MUNICIPAL, SERVEI D’HABITATGES: Per estudis en
l’àmbit de l’Habitatge per import de 5.000 €
2.3.4. MEDI AMBIENT I TERRITORI: Per actuacions en matèria forestal, per
import de 2.604,79 €
3. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
Els assistents comenten diversos temes de la gestió ordinària municipal.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les
19:00 hores.
El secretari,
Josep Ruiz i Muñoz

Vist i plau
El president accidental,
Ferran Martínez i Ramos
1r. tinent d’alcalde
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