ACTA 9/2011
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 14 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 19:00 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 Acord de bonificació d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./15/11
2.2. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./16/11
2.3. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./17/11
2.4. Contractació d’una treballadora per al Pla d’Ocupació “Informació al visitant i
gestió d’espais culturals”

3.

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 7 d’abril
de 2011.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1 Acord de bonificació d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./15/11
Vista la petició presentada per Meritxell Marin Terradellas (Registre d’entrada
núm.453 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: T-7194-O
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.
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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 T-7194-O, a nom de Meritxell Marin Terradellas.
2. NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
3. COMUNICAR el present acord a intervenció i tresoreria.
2.2. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./16/11
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Pere Graboleda Dot (núm. entrada: 460 de data d’entrada:11-042011), 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 Pere Graboleda Dot, següent:
Matricula
1181 BXK

Marca i model
SEAT LEON

2. Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria

2.3. Acord d’exempció d’Impost vehicles. Expedient: h.2.3.4.4./17/11
Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Francisco Cabana Canal (núm. entrada: 465 de data d’entrada:1204-2011), 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 Francisco Cabana Canal, següent:
Matricula
GI 5006 BD

Marca i model
OPEL CORSA

2. Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria
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2.4. Contractació d’una treballadora per al Pla d’Ocupació “Informació al
visitant i gestió d’espais culturals”
Atès que ha estat resolta favorablement la subvenció per al Pla d’Ocupació
“Informació al visitant i gestió d’espais culturals” (Expedient 2011Y1G100101/04)
sollicitada dins el marc dels Plans extraordinaris d’Ocupació (Projecte IMPULS),
regulats per l’Ordre TRE/213/2010, de 9 d'abril;
Atès que cal procedir a la contractació, i una vegada examinades les sollicituds
presentades i l’oferta d’ocupació del departament de Treball;
Vist l’article 2 del Real Decret 2720/1998, pel qual es desenvolupa l’article 15 de
l’Estatut dels Treballadors en matèria de contractes de duració determinada, que
preveu que el contracte per obra o servei determinats es podrà celebrar per a la
realització d’una obra o la prestació d’un servei determinats, amb autonomia i
substantivitat pròpia dintre de l’activitat;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. Aprovar pel procediment de màxima urgència la contractació de la treballadora
Felicitat Cano Fernàndez, com a informadora a jornada parcial d’un 70 %, entre els
dies 18 d’abril de 2011 i 17 d’octubre de 2011, mitjançant un contracte de treball
de durada determinada d’interès social per tal de dur a terme el projecte esmentat.
S’estableix un període de prova de 1 mes.
2. Notificar-ho a la treballadora i realitzar els tràmits laborals preceptius davant el
Servei d’Ocupació de Catalunya i la Seguretat Social.
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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