AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Àrea d’Alcaldia
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

ACTA 1/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 8 de gener de 2016

Assistents

Inici: 19. h

Presidència:

Joan Manso i Bosoms

Membres:

Amb veu i vot

Fi: 21:30 h
Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament de

Dolors Costa Martínez

Campdevànol es reuneixen els membres de

Sergi Corbatera Jorge

la Junta de Govern a l’objecte de celebrar la

Jordi Tubau i Mitjavila
Convidats:

sessió, en primera convocatòria, sota la
Presidència de d’alcalde Sr. Joan Manso i

Amb veu i sense vot

Bosoms i en virtut i l’assistència dels

Maria Sau Tubau

regidors què es relacionen al marge.

Gerard Fossas Noguera
Maria del Mar Casals Serras
Altres
Blanca Sánchez

Actua com a secretària accidental Montserrat Borrull i Fragoso.
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. Règim Interior i Territori
1.1. Aprovació acta sessió anterior de data 17.12.2015, acta núm. 25/2015
2.

Serveis de Barris, Generals , Comerç i Fires

3. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
3.1 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2015/ d’acord amb àrees
O/2015/26
P/2015/27
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3.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.
3.3 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta i càrrec directe bancari.
4. Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i Món Rural
5. Servei de Turisme, Benestar Social, Atenció a la gent gran i Joventut
6. Serveis de Cultura, Festes i Comunicació
7. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
8. Informació de Presidència
8.1 Donar compte de la relació de decrets d’Alcaldia.
8.2 Altres assumptes d’interès
8.3 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
9. Informació de regidories
10. Varis, precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del dia:
1. Règim Interior i Territori
1.1 Aprovació acta sessió anterior de data 17.12.2015 acta núm. 25/2015
S’aprova per unanimitat
2. Serveis de Barris, Generals, Comerç i Fires
3. Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
3.1. Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2015/ d’acord amb àrees
O/2015/26
P/2015/27
S’aproven per unanimitat.
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S’ordena que les factures que han arribat recentment de Televall previstes per al seu registre de factures i
posterior relació d’obligacions siguin liquidades a l’agència tributària.
S’ordena que els factures de la relació F siguin comptabilitzades en la present Junta de Govern
3.2. Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.
Es proposa l’aprovació de la previsió de tresoreria i ordre de pagament corresponent que s’adjunta com
annex a la present acta.
S’aprova per unanimitat.
3.3. Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta i càrrec directe bancari.
S’aprova per unanimitat.
3.4 Donar compte de la resolució del recurs de reposició contra la liquidació de la IIVT exp 2.4.4/15

4. Serveis d’Esports, Seguretat Ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i Món Rural
5. Servei de Turisme, Benestar Social, Atenció a la gent gran i Joventut
6. Serveis de Cultura, Festes i Comunicació
7. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
8. Informació de Presidència
8.1. Donar compte de la relació de decrets d’Alcaldia.
01/12/2015
07/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
09/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
11/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
15/12/2015

Traspàs concessió de nínxol.
Requeriment per esmena d’una sol·licitud de llicència d’obres.
Concessió llicència d’obres per ampliació d’una activitat esportiva.
Finalització procediment administratiu comunicació d’una activitat.
Concessió llicència obres construcció obrador i magatzem.
Legalització obres col·locació pèrgola.
Concessió llicència obres per connexions gas.
Liquidació per ocupació de la via pública.
Arxiu expedient reparació edifici carrer Raval.
Ordre execució neteja pati.
Convocatòria junta de govern local.
Incoació expedient protecció de la legalitat urbanística obres sense llicència.
Devolució garantia obres.
Incoació expedient protecció de la legalitat urbanística obres sense llicència.
Reconeixement trienni antiguitat.
Reconeixement trienni antiguitat.
Desestimació al·legacions protecció legalitat urbanística.
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15/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
21/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
23/12/2015
28/12/2015
28/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2005

Desestimació al·legacions protecció legalitat urbanística.
Legalització actuacions reforma planta baixa habitatge.
Contractació monitor casal de la llar d’infants.
Reiteració ordre de clausura activitat de magatzem agrícola.
Adjudicació contracte menor obres pavimentació.
Requeriment perfeccionament comunicació prèvia ambiental.
Resolució aprovatòria expedient responsabilitat patrimonial.
Gratificacions treballadors mes de desembre.
Modificació de pressupost 20/2015.
Contractació enginyeria industrial i tècnics.
Bonificació IVTM.
Exempció IVTM.
Bonificació IVTM.
Renúncia concessió de nínxol.
Desestimació al.legació Correus i Telègrafs de rectificació autoliquidació.
Subvenció a un nen de la llar d’infants de les quotes i altres.
Subvenció a un nen de la llar d’infants del servei de menjador.

Assabtentats
8.2. Altres assumptes d’interès
8.3. Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
9. Informació de regidories
10. Varis, precs i preguntes
1-En referència a l’expedient de neteja d’àrids per l’empresa NEIDA , s’ordena sigui inclòs en el proper
ordre del dia del Ple per la seva proposta de bonificació del ICIO
2- En referència al informe presentat per GIACSA sobre la connexió il.legal directe d’aigua de xarxa
subministrament directe a local privat sense autorització. S’acorda iniciar expedient sancionador
3- En referència a la instància presentada per Comforsa per la renovació de les pilones de protecció
existents. S’acorda demanar informe als serveis tècnics i la policia local sobre la seva necessitat.
4- En referència al deute reclamat per el cercle Campdevanolenc, s’acorda demanar al ex regidor Gerard
Soler , si procedeix.
5- En referència a la reclamació de responsabilitat patrimonial de la Plaça mainada, s’acorda l’arxiu de
l’expedient per caducitat.
6- En referència al conveni-contracte amb Liv FM, s’acorda demanar el balanç i l’estat de pèrdues i guanys
i un pla de Viabilitat
7- En referència al recurs de reposició presentat per la senyora ILL sobre IIVT, s’acorda el seu anàlisi per
part dels regidors.
8- En referència a la licitació del Concurs d’idees del projecte del pavelló s’acorda que dimecres es tancaran
els darrers detalls per part dels regidors i sortir a concurs.
9- En referència a la licitació del bar del pavelló i bar de la piscina , s’acorda que dimecres es tancaran els
darrers detalls per part dels regidors . Acorden que en cas que sigui acceptada perla present adjudicatària
el contracte conjunt menor d’explotació atesa al situació provisional del bar del pavelló per les obres
previstes que obligaran el seu tancament temporal, sigui en l’acord del contracte que s’estableixi que
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l’horari d’obertura del bar de la picona fora de la temporada d’estiu serà negociada per l’ajuntament i
l’adjudicatari
10- En referència a la finalització del contracta amb Televall per serveis informàtics , s’acorda atès que no
existeix contracte, comunicar-los que l’ajuntament el 2016 farà un concurs pels serveis.
11- S’acorda iniciar la licitació per la prestació de serveis informàtics.
12- Organització i planificació de la festa de carnestoltes
13- Valoració de les festes de nadal

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i data dalt consignats.
La secretària

Vist i plau
El president,

Núria Charques Grífol

Joan Manso i Bosoms
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