ACTA 7/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 25 DE MARÇ DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidada:

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

Excusen:

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 18:30
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).
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 presidenta declara oberta la sessió i es tracten sucessivament els punts
de l’ordre del dia:
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
TRIBUTS
Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./21/10
Resolucions sobre al·legacions d’escombraries.
Expedient: h.2.3.4.4./21/10
Acord de bonificació d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./24/10
Ocupació via pública per mercat
Expedient: H.2.4.2/14/10/NL/mg
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
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 les actes de les sessions anteriors
S’aproven per unanimitat les actes corresponents a les sessions celebrades en
dates 11 i 18 de març de 2010.
2.1. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries
Expedient: h.2.3.4.4./21/10
Vista la petició presentada per Pere Maideu Ricart, en que demana que es liquidin a
l’inquilí les taxes d’escombraries comercials del local que té al carrer Mestre Villaró,
1, baixos;
Atès que facilita totes les dades de l’inquilí;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC,
1. ANUL·LAR les liquidacions de servei d’escombraries comercials a nom de Pere
Maideu Ricart per un servei d’escombraries comercials d’un local del C/ Mestre
Villaró, 1 baixos.
2. APROVAR liquidació de servei d’escombraries comercials a nom de Telefonica
España SAU per un servei d’escombraries comercials d’un local del C/ Mestre
Villaró, 1 baixos dels darrers quatre anys.
3. REQUERIR a l’empresa Telefónica España SAU perquè legalitzi l’activitat que
realitza en el local del C/ Mestre Villaró, 1 baixos
4. NOTIFICAR el present acord al interessats, al Consorci de Recaptació i a
tresoreria als efectes oportuns.
2.2. Resolucions sobre al·legacions d’escombraries.
Expedient: h.2.3.4.4./22/10
Atès que s’ha comprovat en el llistat provisional d’IBI d’urbana del 2010 que la
finca de referència cadastral 1347307DG3714N0033PD del C/ Prol Gala, 20 baixos,
ja no consta a nom de Port Baiau, SL sinó a nom del Banco Popular Espanyol SA;
Atès que s’ha liquidat un servei d’escombraries comercial per local buit a l’empresa
Port Baiu, SL en lloc del nou propietari;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC,
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1. ANUL·LAR les liquidacions de servei d’escombraries comercials a nom de Port
Baiau, SL per un servei d’escombraries comercials d’un local del C/ Prol Gala, 20
baixos
2. APROVAR nova liquidació de servei d’escombraries comercials a nom de Banco
Popular Espanyol SA d’un local del C/ Prol Gala, 20 baixos
3. NOTIFICAR el present acord als interessats, al Consorci de Recaptació i a
tresoreria als efectes oportuns.
2.3. Acord de bonificació d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./24/10
Vista la petició presentada per Rosa Colom Fajula (Registre d’entrada núm.456 de
23 de març de 2010) per l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica per un
vehicle de més de 25 anys d’antiguitat, matrícula: M920478;
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;
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 M920478, a nom de Rosa Colom Fajula.
2. Notificar el present acord a la interessada i a tresoreria.
2.4. Ocupació via pública per mercat
Expedient: H.2.4.2/14/10/NL/mg
Vista la petició formulada per en Diego Amaya Santiago sobre la disminució de
metres d’ocupació de parada de mercat, actualment tenia concedit 15 m. i vol
passar a tenir-ne 6 m.;
Atès que durant el gener i el febrer encara no ha iniciat l’ocupació de parada;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Autoritzar l’ocupació de parada de mercat al senyor Diego Amaya Santiago per 6
m. en tèxtil i confecció.
2. Liquidar la corresponent taxa per ocupació de via pública de conformitat a
l'article 6.1 de l'Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per a usos
privatius sòl, subsòl o vol de les vies públiques, i d’escombraries comercials de
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conformitat a l’article 10 de l’Ordenança Fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans
següents:
CONCEPTE
ML
PREU/UNITAT EUROS
TOTAL
ocupació ANUAL
5
12 €/M
60,00
Servei d’escombraries (fins a 5 ML)
90 €/any
90,00
Total...
150,00 €
3. Comunicar el present acord a Tresoreria i a l’interessat als efectes oportuns.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Proposta honoraris per a la modificació de l’estudi de mobilitat del POUM
presentat per l’empresa Intra.
L’alcaldessa farà gestions per tal d’abaratir el pressupost pel cas que s’hagi de
contractar.
3.2. Adaptació retributiva de les nòmines del personal municipal a l’Estatut Bàsic de
la Funció Pública, al conveni del personal laboral i al pacte de condicions dels
funcionaris.
Es tracta d’adequar l’import de la productivitat que consta actualment de les
nòmines d’alguns llocs de treball, per què és un concepte que s’ajusta més a un
complement específic que no pas una productivitat concreta. Aquest canvi no
suposa cap increment retributiu però computa a efecte de pagues extraordinàries
per la qual cosa s’aplicarà a mesura que les disponibilitats pressupostàries ho
permetin per manca de consignació pressupostària suficient.
3.3. Informació vària de l’equip de govern
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 20:35 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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