ACTA 17/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2009
Assistents
Presidència:

Núria López i Rodríguez

Membres:

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

Convidades:

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’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:
2.1
Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./45/09.
Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./43/09.
2.2
2.3
Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./46/09.
SUBVENCIONS:
2.4
Sol·licitud de subvenció al Departament d’Educació .
3.

3.1.
3.2.
3.3
3.4

Informació de l’Alcaldia i de les Regidories:
Donar compte del tancament de la granja de porcs del Sr. Antoni Fajula
Donar compte de l’acta de permuta urbanística per regularització de
vialitat pública a l’Av. Catalunya amb la Sra. Maria Carme Fossas.
Donar compte de la contractació a Tanques Mir SA del subministrament i
la instal·lació d’una tanca de 6 metres d’alçada per la pista esportiva.
Sol·licitud de subvenció per a la pròrroga d’Agents d’Ocupació i
Desenvolupament Local.

L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten 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 12
d’agost 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./45/09.
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Juan Barrientos Alvez (núm. entrada: 1584 de data d’entrada:2508-2009), 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,
RESOLC:
1.ACORDAR l’exempció del vehicle següent a nom Juan Barrientos Alvez:
Matricula

Marca i model

GI8024BL

FORD FOCUS 2000 GIA

2.Notificar el present acord a l’interessat i a tresoreria.
2.2

ACORD

D’EXEMPCIÓ

D’IMPOST

VEHICLES.

EXPEDIENT:

H.2.3.4.4./43/09.
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Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Manuel Pereda Pulido (núm. entrada: 1534 de data d’entrada:1108-2009), 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,
RESOLC:
1.ACORDAR l’exempció del vehicle següent a nom Manuel Pereda Pulido:

2.3

Matricula

Marca i model

0698GNP

SEAT EXEO

ACORD

D’EXEMPCIÓ

D’IMPOST

VEHICLES.

EXPEDIENT:

H.2.3.4.4./46/09.
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Rosa Suarez Marichica (núm. entrada: 1676 de data d’entrada:1408-2009), 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,
RESOLC:
1.ACORDAR l’exempció del vehicle següent a nom Rosa Suarez Marichica:
Matricula

Marca i model
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8437GNV

CITROEN BERLINGO

2.Notificar el present acord a l’interessat i a tresoreria.
SUBVENCIONS
2.4

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Vist el Programa C. Ajuts als ajuntaments titulars de llars d’infants per a
l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides que regula l’ORDRE EDU/85/2009, d’11 de març,
per la qual s’aproven les bases generals de les línies de subvenció del Departament
d’Educació, les bases específiques dels programes que les integren, i s’obre la
convocatòria pública per a l’any 2009.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local.
RESOLC:
1. Acollir-se a la convocatòria a dalt esmentada i sol·licitar al Departament
d’Educació una subvenció per minorar la quota corresponent al curs 2009-2010, a
càrrec de les famílies de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides.
2. Trametre aquesta acord juntament amb la resta de documentació de la
convocatòria al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
3. INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
3.1. DONAR COMPTE DEL TANCAMENT DE LA GRANJA DE PORCS DEL SR.
ANTONI FAJULA
Els membres de la Junta en queden assabentats
3.2.

DONAR

COMPTE

DE

L’ACTA

DE

PERMUTA

URBANÍSTICA

PER

REGULARITZACIÓ DE VIALITAT PÚBLICA A L’AV. CATALUNYA AMB LA SRA.
MARIA CARME FOSSAS.
Els membres de la Junta en queden assabentats
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3.3. DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ A TANQUES MIR SA DEL
SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D’UNA TANCA DE 6 METRES
D’ALÇADA PER LA PISTA ESPORTIVA.
Els membres de la Junta en queden assabentats
3.4.

SOL·LICITUD

DE

SUBVENCIÓ

PER

A

LA

PRÒRROGA

D’AGENTS

D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL.
Vista la RESOLUCIÓ TRE/937/2009, de 6 d’abril, de convocatòria per a la sol·licitud
de subvencions per a la pròrroga dels Agents D’ocupació i Desenvolupament Local.
Vistes les competències delegades pel Ple a la Junta de Govern Local, (publicades al
BOPG núm. 160 de 14.08.07) i de conformitat a l’article 22 de la Llei reguladora de
les bases del règim local;
Es proposa a la junta de Govern Local l’adopció del següent acord;
1. Acollir-nos a la convocatòria dalt esmentada
2. Sol·licitar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya subvenció
per a la pròrroga de l’agent d’ocupació i desenvolupament local.
3. Aprovar el pla de treball per al qual es sol·licita la subvenció i prendre el
compromís de crear la plaça de tècnica a la plantilla de l’Ajuntament de
Campdevànol, per tal de donar continuïtat a les tasques assumides per la
treballadora Maite Bulbena Mauri com a Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local,
subvencionada pel SOC de la Generalitat de Catalunya.
4. Declarar que a la partida pressupostària 2009.44.131 es disposa de crèdit
suficient per a cobrir la part de la contractació de l’agent local no subvencionada.
5. 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.
6. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13
de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

5

7. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 20:00 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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