ACTA 16/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIOL DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidades:
Excusen:

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

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 13:30 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’alcaldessa Il·lma. Sra.
Núria López Rodríguez, 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
13-02-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009, de 31 de març, DOGC núm. 5367
de 27-4-2009).
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.
2.1.
2.2.
2.3
2.4
2.5
3.
3.1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./28/10
Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./33/10
Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: H.2.3.4.4/39/10
Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./43/10
Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./47/10
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
Rescat de nínxol núm. 240, pis tercer, Via Ntra. Sra. del Roser

3.2. Varis
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten sucessivament els punts de
l’ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 29 de juny de
2010.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./28/10
Vista la petició d’anul·lació d’escombraries comercials presentada per Núria Grauges
Mayol (registre d’entrada núm.539 de 9 d’abril 2010), propietària d’un local del C/
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Pompeu Fabra, 4, que manifesta que aquest local on abans hi havia una activitat
econòmica ara només s’utilitza per a tancament de vehicles familiars;
Vist l’informe dels serveis tècnics de data 1-07-2010 en que s’informa que la planta
baixa del immoble està destinat íntegrament a estacionament de vehicles familiars;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC,
1. APROVAR la baixa de la taxa d’escombraries comercials de la Sra. Núria Grauges
Mayol.
2. NOTIFICAR-ho acord a la interessada.
3. COMUNICAR-ho a Intervenció i Tresoreria.
2.2. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./33/10
Vista la petició d’anul·lació d’escombraries comercials presentada per Margarita
Parramon Salvans (registre d’entrada núm.694 de 30 d’abril 2010), propietària d’un
local del C/ de la Gala, 11, que manifesta que aquest local on abans hi havia una
perruqueria ara està utilitzat com a vivenda;
Vist l’informe dels serveis tècnics de data 1-07-2010 en que s’informa que la planta
baixa del immoble està destinat íntegrament a una única vivenda;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC,
1. APROVAR la baixa de la taxa d’escombraries del la Sra. Margarita Parramon Salvans.
2. NOTIFICAR-ho a la interessada.
3. COMUNICAR-ho a Intervenció i Tresoreria.
2.3. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: H.2.3.4.4/39/10
En relació a l’escrit presentat per Montserrat Casany Pi (Reg. entrada núm.747 de 11 de
maig de 2010), en el que sol·licita que se li apliqui el 50% de la liquidació pel servei
d’escombraries, per l’habitatge del C/ Major, 3 2n pis, núm.5; donat que no compleixen
les condicions mínimes d’habitabilitat;
En atenció a l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 1 de juliol del
corrent, i al que es preveu en l’apartat 2n, de l’article 6è “exempcions i bonificacions”,
de l’ordenança fiscal núm.20 reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC,
1. APROVAR la bonificació del 50% de la taxa pel serveis d’escombraries domiciliaries
del C/ Major, 3, 2n. pis, núm. 5, a nom de Montserrat Casany Pi.
2. NOTIFICAR-ho a la interessada.
3. COMUNICAR-ho a Intervenció i Tresoreria.
2.4. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./43/10
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica presentada
per Jordi Forment Pujol (núm. entrada: 847 de data d’entrada:27-05-2010), en la que
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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. APROVAR l’exempció del vehicle a nom Jordi Forment Pujol següent:
Matricula
Marca i model
GI-1426-AT
SEAT MARBELLA
2. Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria
2.5. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./47/10
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica presentada
per Lluís Espelt Viñas (núm. entrada: 1107 de data d’entrada:13-07-2010), 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. APROVAR l’exempció del vehicle a nom Lluís Espelt Viñas següent:
Matricula
Marca i model
GI-6559-AD
CITROEN
2. Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Rescat de nínxol núm. 240, pis tercer, Via Ntra. Sra. del Roser
Núria López Rodríguez, Alcaldessa de l’Ajuntament de Campdevànol, en ús de les
atribucions que la Llei em confereix i vista la petició formulada per la Sra. M. Teresa
TRAPERO LARA , de rescat de la concessió del nínxol, identificat amb els números 240
pis tercer, de la Via Ntra. Sra. del Roser , 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.
RESOLC :
Primer. Aprovar el rescat de la concessió del nínxol núm. 240, pis tercer, de la Via de
Ntra. Sra. del Roser, per un import total de TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS (329 €), i
fer efectiu el pagament amb càrrec al pressupost de l’exercici 2010.
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Segon . Comunicar el present acord a la interessada, a Tresoreria i a l’encarregada del
Cementiri Municipal als efectes oportuns.
Ho mana i signa l’alcaldessa. Campdevànol, 7 de juliol de 2010.
3.2. Varis
Es dona compte a la junta de Govern que el conveni urbanístic amb COMFORSA ha
quedat definitivament aprovat sense que s’hagin presentat al·legacions.
L’alcaldessa comenta el pressupost de les obres a les cuines de les Escoles Públiques
per import de 2.870 €. Les obres són necessàries i s’hauran de fer de cara al proper
curs escolar.
L’alcaldessa comenta el pressupost de la tallada d’arbres de la Plaça Melcior Vaquer per
import de 2.330,88 €. Molts veïns de la plaça han demanat que es tallin pel perill que
suposa la seva gran alçada.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió quan
són les 14:45 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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