ACTA 8/2011
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 7 D’ABRIL DE 2011
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidada:
Excusen:

Núria López i Rodríguez
Ferran Martínez i Ramos
Joan Rivera i López
Eva Martínez i Cazorla
Roser Caballero i Martínez
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, en primera convocatòria, sota
la Presidència de l’alcaldessa 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.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.

Reclamacions sobre escombraries comercials. Expedient: H.2.3.4.4/12/11
Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4/13/11
Reclamacions sobre escombraries comercials. Expedient: H.2.3.4.4/14/11
Sol·licitud de subvenció accés noves tecnologies.
Donar compte de les subvencions sol·licitades per l’Alcaldia:
2.5.1. Sol·licitud de subvenció per al foment i la pràctica de l’esport.
2.5.2. Sol·licitud de subvenció “Activitats any 2011 llar de jubilats”.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories

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 24 de
març de 2011.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1 Reclamacions sobre escombraries comercials.
Expedient: H.2.3.4.4/12/11
En relació a l’escrit presentat per Joan Villaró Orriols i Sílvia Almar Mir (Registre
d’entrada núm. 345 de data 16-03-2011), en el que sol·licita que se li aboni la part
proporcional la taxa pel servei d’escombraries comercials perquè es van donar de
baixa de l’IAE el 30-06-2010.
Vista la baixa de l’IAE de varies activitats.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
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RESOLC:
1. APROVAR la devolució de la part proporcional per trimestres de la taxa pel servei
d’escombraries comercials del C. Prat, 2 i 4, 5 a nom de Joan Villaró Orriols i Sílvia
Almar Mir.
2. APROVAR una nova liquidació dels trimestres corresponents del servei
d’escombraries comercials al propietari de l’immoble.
3. NOTIFICAR l’acord als interessats i al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
4. COMUNICAR el present acord a intervenció i a Tresoreria.
2.2. Acord d’exempció d’Impost vehicles.
Expedient: h.2.3.4.4/13/11
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Ramon Coll Puig (núm. entrada: 378 de data d’entrada:24-032011), en la que aporta una resolució de la Seguretat Social en que se li reconeix
una pensió d’incapacitat permanent;
Atès el que disposa l’article 1 del Reial Decret 1414/2006 publicat en el BOE el 16
de desembre de 2006;
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 Ramon Coll Puig següent:
Matricula
Marca i model
5567 BPF
BMW 316
2. Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria
2.3. Reclamacions sobre escombraries comercials
Expedient: H.2.3.4.4/14/11
En relació a l’escrit presentat per l’empresa Promocions Evelí Adam SL, en el que
sol·licita que se li aboni la part proporcional la taxa pel servei d’escombraries
comercials de la Colònia Herand, en el que manifesta que es va donar de baixa
d’aquesta activitat en aquest municipi el 25 de març 2011.
Atès que presenta la baixa de l’IAE de l’activitat de fusteria;
Vista l’escrit presentat a l’empresa Neida SL, propietari de la finca de la Colònia
Herand, en que rescindeix el contracte d’arrendament;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. APROVAR la devolució de la part proporcional per trimestres de taxa pel servei
d’escombraries comercials de la Colònia Herand a l’empresa Promocions Evelí Adam
SL.
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2. APROVAR una nova liquidació de tres trimestres del servei d’escombraries
comercials al propietari de l’immoble.
3. NOTIFICAR l’acord als interessats i al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
4. COMUNICAR el present acord a Intervenció i a Tresoreria.
2.4. Sol·licitud de subvenció accés noves tecnologies.
En atenció a la convocatòria pública de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, de l’àrea de promoció econòmica i noves tecnologies de la diputació de
Girona per a l’anualitat 2011.
Vista la competència de l’Alcaldia de conformitat a l’article 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. SOL·LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció per import de 3.000 per al
finançament del projecte “Adequació xarxa municipal”
2. Aprovar el pressupost de l’actuació a realitzar i prendre el compromís a dur a
terme les actuacions objecte de la subvenció en cas de resultar-ne beneficiari.
3. 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.
4. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13
de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
5. Que les dades contingudes a la sol·licitud corresponen a la realitat.
6. Que comunicarà a la Diputació de Girona l’obtenció de subvencions o ajuts per al
mateix projecte per part d’altres administracions públiques o ens públics privats.
7. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
2.5. Donar compte de les subvencions sol·licitades per l’Alcaldia:
2.5.1. Sol·licitud de subvenció per al foment i la pràctica de l’esport.
En atenció a la convocatòria de subvencions per al foment i la pràctica de l’esport.
Programa A: Suport a l’esport municipal, de la Diputació de Girona;
En atenció a que el dia 4 de juny de 2011 es celebrarà la XXVI edició de la Cursa
Comte Arnau.
Vista la competència de l’Alcaldia de conformitat a l’article 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local;
RESOLC:
1. Acollir-nos a la convocatòria dalt esmentada
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2. SOL·LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció per import de 2.800 pel
finançament de la celebració de la XXVI edició de la Cursa Comte Arnau.
3. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
2.5.2. Sol·licitud de subvenció “Activitats any 2011 llar de jubilats”.
En atenció al programa específic per a persones grans, foment, promoció i
dinamització d’activitats per a la gent gran de la Diputació de Girona.
Vista la competència de l’Alcaldia de conformitat a l’article 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local;
RESOLC:
1. SOL·LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció per import de 2.968 € per
al finançament de les “Activitats any 2011 llar de jubilats”.
2. Aprovar l’activitat i el pressupost de l’actuació a realitzar i prendre el compromís
a dur a terme les actuacions objecte de la subvenció en cas de resultar-ne
beneficiari.
3. 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.
4. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13
de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
5. Que les dades contingudes a la sol·licitud corresponen a la realitat.
6. Que comunicarà a la Diputació de Girona l’obtenció de subvencions o ajuts per al
mateix projecte per part d’altres administracions públiques o ens públics privats.
7. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. VARIS
Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal
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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