ACTA 2/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 28 DE GENER DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidada:
Excusen:

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

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 de bonificacions d’escombraries
Expedient: H.2.3.4.4/7/10
2.2.
Resolucions sobre al·legacions de tinença gossos
Expedient: h.2.3.4.4./6/10
2.3.
Resolucions sobre al·legacions de tinença gossos
Expedient: h.2.3.4.4./4/10
2.4.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./5/10
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
Aprovar la digitalització d’una selecció dels fons municipals que
gestiona l’Arxiu Comarcal.
Aprovació ús d’una sala del Centre Cívic pels Serveis Socials de
Joventut
Varis
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L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del
dia:
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 14 de
gener de 2010.
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 de bonificacions d’escombraries
Expedient: H.2.3.4.4/7/10
Vista la proposta de bonificació sobre els rebuts de la taxa per recollida domiciliària
de residus sòlids urbans de l’exercici de 2009 presentada per la treballadora social
d’aquest municipi (registre d’entrada 95, de 22 de gener de 2010);
De conformitat a l’article 7è. de l’Ordenança Fiscal núm. 8, reguladores de la taxa
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 l’exempció de la taxa per recollida domiciliària de residus sòlids urbans
a les persones que consten en l’expedient.
2. COMUNICAR el present acord als interessats i a Tresoreria als efectes oportuns.
2.2. Resolucions sobre al·legacions de tinença gossos
Expedient: h.2.3.4.4./6/10
Vista la petició d’anul·lació i devolució de rebuts per tinença de gossos presentada
per en Maurici Camprubí Falcó (registre d’entrada núm. 68 de data 19 de gener de
2010) en nom de Ramon Camprubí Basagaña, en que manifesta que se li ha cobrat
per un gos que ja no té.
En atenció que manifesta que fa més d’un any que no té cap gos a la vivenda
familiar.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC,
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1. APROVAR l’anul·lació i devolució, si s’escau, de la taxa per tinença de gossos de
l’exercici 2009 a nom de Ramon Camprubí Basagaña i comunicar-ho a l’oficina del
Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
2. NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
3.COMUNICAR el present acord a intervenció i tresoreria.
2.3. Resolucions sobre al·legacions de tinença gossos
Expedient: h.2.3.4.4./4/10
Atès que s’ha comprovat que es va donar d’alta un rebut de tinença de gossos a
nom d’Helga Pujol Osma quan hauria d’haver estat a nom d’Helga Pujol Pons
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC,
1. APROVAR la baixa de la taxa per tinença de gossos de l’exercici 2009 a nom
d’Helga Pujol Osma i comunicar-ho a l’oficina del Consorci de Recaptació CerdanyaRipollès.
2. APROVAR una liquidació d’ata per la taxa de tinença de gossos a nom d’Helga
Pujol Pons
3. NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
4.COMUNICAR el present acord a intervenció i tresoreria.
2.4. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./5/10
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Jordi Joaquin Llobet (núm. entrada: 42 de data d’entrada:14-012010), 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 Joaquin Llobet:
Matricula
Marca i model
GI3511BP
SEAT LEON
2.Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories

3

3.1. Aprovar la digitalització d’una selecció dels fons municipals que
gestiona l’Arxiu Comarcal.
Vista la proposta de l’Arxiu Comarcal del Ripollès
“Hi hauria la possibilitat de digitalitzar, enguany, una selecció dels fons municipals
que gestionem des de l’Arxiu Comarcal. Les actes municipals són els documents
més transcendents i importants de la vostra institució. Una bona política de
conservació es fa necessària quan parlem d’aquests tipus de documents.
Tanmateix, aquests volums no es troben transferits a l’Arxiu Comarcal i, per tant,
no podem cursar la petició, llevat que us avinguéssiu i acordéssim, per escrit, a fer
un préstec temporal a l’Arxiu dels volums anteriors a l’any 1940 i procedir a la
digitalització.
Evidentment:
a. Tornaríem els volums una vegada digitalitzats,
b. Lliuraríem una còpia dels documents electrònics creats, i
c. Podríem acordar un procediment d’accés i consulta a aquests documents
(cas que volguéssiu restringir-ne l’ús)
Penso que els volums del registre civil municipal (anteriors també al 1940) també
podríem fer el mateix i preservar, així, uns volums que contenen una informació
crítica que és recomanable de tenir en suports de substitució.”
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la proposta presentada per l’Arxiu Comarcal en tots els seus termes.
2. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura
dels documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a l’execució
d’aquest acord..
3.2. Autorització ús d’una sala del Centre Cívic pels Serveis Socials
municipals
Vista la petició dels Serveis Socials de poder fer ús d’alguna sala del centre cívic,
per dur a terme alguna entrevista amb adolescents;
Atès que aquests espais són més adients per atendre joves, perquè els integrem en
un espai normalitzat del poble i perquè atendre’ls en un espai així els deslliura
d’una part per ells feixuga com és anar a institucions perquè revesteix tot això
d’una serietat que no interessa que hi hagi perquè no els faci enrere;
Vist que no tenen un dia fix a la setmana per atendre’ls, ni unes hores fixes, depèn
de la disponibilitat dels usuaris i l’assistent social;
Atès que en cada ocasió demanaran si està o no buida per poder-hi anar, que
respectaran sempre si està o no buida;
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Atès que aquest sistema suposa donar una millor atenció a l’usuari;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Autoritzar l’ús d’una Sala de Centre Cívic amb destí als Serveis Socials de la
corporació amb les finalitats i condicions que consten a la part expositiva.
2. Comunicar-ho als Serveis Socials per a la seva deguda constància
3.3. VARIS
3.3.1. Màquines recreatives al Pavelló
Es comenta la petició del Sr. Agustí Sànchez per posar màquines recreatives al Bar
del Pavelló.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA que no es pot permetre per no
ser un ús acceptable en unes instal·lacions públiques.
3.3.2. Sol·licitud d’ajut de l’ONG Microfons de Catalunya
Se’ls contestarà que l’Ajuntament fa una aportació al Fons Català per al
Desenvolupament.
3.3.3. Sol·licituds de MIFAS i Ayúdale a Caminar.
No es pot atendre per manca de dotació pressupostària.
3.3.4. Escrit d’AEDOPAT
Demanen autorització per fer campanyes
S’acorda autoritzar les campanyes i fer-los saber la voluntat d’alguns regidors de
fer-se’n socis.
3.3.5. Anivellament parcel·la Ajuntament a Ctra. Gombrèn
El Sr. Martí Torras Palau ofereix fer-ho al seu càrrec.
Els nostres tècnics haurien de saber com ho farà.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA autoritzar l’explanació sotmesa al
control dels serveis tècnics municipals:
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I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 21:00 hores.
El secretari,
Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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