ACTA 22/2009
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2009
Assistents
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Presidència:
Núria López i Rodríguez
Campdevànol, essent les 19:00
hores, es reuneixen els membres
Membres:
Sr. Ferran Martínez i Ramos de la Junta de Govern a l’objecte de
Ramon Perearnau i Morera
celebrar la sessió ordinària, en
Joan Rivera i López
primera
convocatòria,
sota
la
presidència de l’alcaldessa Il·lma.
Convidades:
Eva Martínez i Cazorla
Sra. Núria López Rodríguez, i
Roser Caballero i Martínez
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.
2.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
2.1
2.2
2.3
2.4

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

TRIBUTS
Acord de bonificació d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./63/09
Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./44/09
Bonificacions IBI (famílies nombroses)
Expedient: H.2.3.4.4/62/09
Acord bonificacions llar d'infants
Expedient: H.2.3.4.4/64/09
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
Aprovació de l’addenda al conveni específic de cessió d’equipament
informàtic amb destí a l’ampliació del punt TIC de Campdevànol
Campanya d’emergència pel huracà IDA al Nicaragua i el Salvador
Ordenança reguladora sancions de trànsit ajustada a la legalitat
Manteniment adhesió al CILMA
Factura Advocat Ajuntament Sr. Tomàs Pou
Protocol accés a la documentació de l’Ajuntament dipositada a l’Arxiu
comarcal
Obertura del termini per sol·licitud de subvencions pel 2009

L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament 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 16 de
novembre 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:
TRIBUTS
2.1 Acord de bonificació d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./63/09
Vista la petició presentada pel senyor Eduardo Angel Corbalan Esnaola (Registre
d’entrada núm.2007 de 18 de novembre de 2009) per l’Impost sobre Vehicles de
Tracció mecànica per un vehicle de més de 25 anys d’antiguitat, matrícula: B-3574GH.
De conformitat al que estableixen l’Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de
l’esmentat Impost en el seu article 6è “Beneficis fiscals de concessió potestativa i
quantia variable” apartat 2n, i considerant que està al corrent de l’ITV (inspecció
tècnica de vehicles) pel que queda acreditat que l’estat de conservació és adequat i
que no representa perill per a la circulació
I vist el parer favorable de ja Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. Atorgar la bonificació del 50% en l’Impost de Vehicles de Tracció mecànica del
vehicle matrícula B-3574-GH, a nom de Eduardo Angel Corbalan Esnaola.
2. Notificar el present acord al interessat i a tresoreria.
2.2 Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./44/09

En relació a l’escrit presentat per en Sra. Jordi Masegosa Marquez (Reg.entrada
núm.1138 de 18 d'agost de 2009), en el que manifesta que la seva propietat del
Barri de la Creu, abans destinada a dos habitatges ha passat a tenir-ne només un
pel que demana que es tingui en compte en el padró d'escombraries domiciliàries
de l'any vinent.
En atenció a l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 16 de novembre
de 2009 en que queda clar que l’ús admès en aquesta zona és d’un sol habitatge.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. APROVAR la baixa d'un servei d’escombraries domiciliàries per l’exercici 2010 del
habitatge del Barri de la Creu, 6.
2. NOTIFICAR el present acord a la interessada.
3. COMUNICAR el present acord a intervenció i tresoreria.
2.3 Bonificacions IBI (famílies nombroses)
Expedient: H.2.3.4.4/62/09

Vista la petició de bonificació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) d’una finca de la
Prol.Gala, 65 presentada pel senyor Miquel Navas Gallardo (núm. entrada: 1978 de
data d’entrada:11-11-2009) en que sol·licita que se li apliqui la bonificació per
ésser família nombrosa.
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Atès que l’article 4t. De l’ordenança núm.2 reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles preveu una bonificació del 30% en la quota de l’impost de valor cadastral
superior a 60.000 €, que constitueixin la residència habitual de família nombrosa.
D'acord amb la documentació que aporta i vist el parer favorable de la Junta de
Govern Local,
RESOLC:
1. APROVAR la bonificació del 30% de l’IBI pel proper exercici i fins que les
circumstàncies persisteixin de la finca del C/ Prol.Gala, 65 a nom de Miquel Navas
Gallardo.
2. Notificar el present acord a l’interessat i a tresoreria.
2.4 Acord bonificacions llar d'infants
Expedient: H.2.3.4.4/64/09
Vista la proposta de la treballadora social en relació a l’ordenança fiscal núm. 18
reguladora de la taxa per a la utilització dels serveis de l'escola d'infants municipal
que preveu la possibilitat d’acollir-se a reduccions fins al 100% de les quotes de la
llar d'infants a les famílies en que tinguin una situació social segons els barems que
establers,
Vist l'informe de la Treballadora social de data 29 d'octubre de 2009 i vist el parer

favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:

1. APROVAR la relació de persones i/o famílies que s’acolliran a la reducció de les

quotes de la llar d'infants que consten en l’expedient
2. COMUNICAR el present acord als interessats i a Tresoreria als efectes oportuns.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories

3.1. Aprovació de l’addenda al conveni específic de cessió d’equipament informàtic
amb destí a l’ampliació del punt TIC de Campdevànol
Els assistents conclouen en la necessitat de convenir un punt TIC ajustat a les
necessitats del municipi. L’alcaldessa negociarà una altra proposta.
3.2.Campanya d’emergència pel huracà IDA al Nicaragua i el Salvador
Els assistents proposen col·laborar, segons la consignació pressupostària, tenint en
compte les aportacions d’altres municipis de similar categories.
3.3 Ordenança reguladora sancions de trànsit ajustada a la legalitat
Els assistents acorden proposar al proper Ple l’aprovació de la modificació de
l’ordenança reguladora de les sancions de trànsit per ajustar-la als diferents canvis
normatius.
3.4 Manteniment de l’adhesió al CILMA
Es demana quina és la utilitat d’estar adherits al CILMA. Si no ens dona cap servei
millora donar-nos de baixa i estalviar-nos la quota.
3.5 Factura Advocat Ajuntament Sr. Tomàs Pou
Es comenta la factura de l’advocat de l’Ajuntament que ja ha renunciat i s’acorda
fer el pagament.
3.6 Protocol accés a la documentació de l’Ajuntament dipositada a l’Arxiu comarcal
S’aprova el protocol elaborat amb l’arxiu comarcal per l’accés al públics dels
expedients de l’Ajuntament
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3.7. Obertura del termini per sol·licitud de subvencions pel 2009.
S’ha obrir el termini per què les entitats del poble sol·licitin les subvencions pel
2009.
A aquest efecte s’han de publicar a la web els models, de sol·licitud, de justificació,
el model d’activitats i s’ha de fer saber que tenen de termini fins el 28 de febrer de
2010.
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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