ACTA 4/2011
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 10 DE FEBRER 2011
Assistents
Presidència:
Membres:

Ferran Martínez i Ramos
Joan Rivera i López
Eva Martínez i Cazorla

Convidada:

Roser Caballero i Martínez

Excusa

Núria López Rodríguez

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament
de Campdevànol, essent les 17:00
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’alcalde
accidental
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 112 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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
2.1. Concessió gual. Expedient: h.2.3.4.4./66/10
2.2. Acord de bonificació d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./3/11
2.3. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4/2/11
2.4. Sol·licitud de subvencions
2.5. Contractació dels formularis de multes segons requeriments del
Consorci Servei de Recaptació.

3.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Varis

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten successivament els
punts de l’ordre del dia:
1. Aprovació d’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 27 de
gener de 2011.
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2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Concessió gual. Expedient: h.2.3.4.4./66/10
Vista la sol·licitud de placa de gual presentada pel Sr. Pere Casals Camps (registre
d’entrada núm. 1738 de 28 de desembre de 2010) pel local destinat a garatge a
l’immoble situat al C. Pompeu Fabra, 17, d’aquesta localitat;
Atès el conforme dels serveis tècnics municipals de compatibilitat d’usos;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
Resolc:
1. AUTORITZAR la senyalització de concessió d’ús privatiu de la via pública amb
placa de “gual permanent” a subministrar per aquest Ajuntament.
2. APROVAR la liquidació de catorze amb seixanta euros (14,60 €), corresponent
a les despeses per concessió i placa de reserva de via pública per gual permanent,
regulades en l’article 6è de “quota tributària”
de l’ordenança fiscal núm.13
reguladora de la taxa per documents que expedeixi o tramiti l’administració
municipal.
3. NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i a Tresoreria a l’efecte corresponent.
2.2. Acord de bonificació d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./3/11
Vista la petició presentada per Juan Ribera Guix (Registre d’entrada núm.174 de 8
de febrer de 2011) per l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica per un vehicle
de més de 25 anys d’antiguitat, matrícula: GI-7056-W
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.
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.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Atorgar la bonificació del 50% en l’Impost de Vehicles de Tracció mecànica del
vehicle matrícula GI-7056-W, a nom de Juan Ribera Guix.
2. NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
3. COMUNICAR el present acord a intervenció i tresoreria.
2.3. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4/2/11

2

Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Miquel Comellas Capdevila (núm. entrada: 157 de data
d’entrada:04-02-2011), 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 de Miquel Comellas Capdevila
següent:
Matricula
GI 5821 BK

Marca i model
CITROEN XARA

2. Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria
2.4. Sol·licitud de subvencions
S’informa favorablement sol·licitar les subvencions del Dipsalut següents:
Pt09. Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils.
Pt03. Programa de salut bucodental.
2.5. Contractació dels formularis de multes segons requeriments del
Consorci Servei de Recaptació.
Vista l’oferta presentada per l’empresa InForm, Formularis Intel·ligents SL per a la
confecció de talonaris de multes de circulació de conformitat a la normativa vigent,
segons les indicacions del Consorci Servei der Recaptació;
La Junta de Govern per unanimitat acorda:
1. aprovar el contracte menor de subministrament de 40 talonaris de multes a raó
de 27,68 €/unitat, més l’IVA corresponent.
2. Comunicar-ho a l’empresa adjudicatària
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
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3.1. VARIS
Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió quan
són les 19:00 hores.
El secretari,

Vist i plau
El president accidental,

Josep Ruiz i Muñoz

Ferran Martínez i Ramos
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