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 10/2016
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 28.4.2016

Assistents
Presidència:
Membres:

Convidats:

Inici: 20 h
Fi: 21.45 h

Joan Manso i Bosoms
Amb veu i vot
Dolors Costa Martínez
Dolors Costa Martínez
Amb veu i sense vot
Maria Sau Tubau
Gerard Fossas Noguera
Maria del Mar Casals Serras
Jordi Tubau Mitjavila

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament
de Campdevànol es reuneixen els
membres de la Junta de Govern a
l’objecte de celebrar la sessió, en primera
convocatòria, sota la Presidència de
d’alcalde Sr. Joan Manso i Bosoms i en
virtut i l’assistència dels regidors què es
relacionen al marge.

Blanca Sánchez
Absents

Sergi Corbatera Jorge

Actua com a secretària la Sra. Núria Charques Grífol
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 22.4.2016 acta núm. 9/2016
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

3.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.
3.2.1 proposta pagament 1era bestreta del contracte d’assessorament jurídic per procediments judicials del
carrer Hortes a Garrigues per import de 5000 euros
3.2.2 proposta de pagament del contacte de compra venda del vehicle de la policia local a l’ADF per import
de 1000 euros
3.2.3 proposta de pagament de la factura de l’enginyer municipal del mes d’abril.
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3.3 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta
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 22.4. 2016, acta núm. 9/2016
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
3.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.
3.2.1 proposta pagament 1era bestreta del contracte d’assessorament jurídic per procediments judicials del
carrer Hortes a Garrigues per import de 5000 euros

S’aprova per unanimitat
3.2.2 proposta de pagament del contacte de compra venda del vehicle de la policia local a l’ADF per import
de 1000 euros

S’aprova per unanimitat
3.2.3 proposta de pagament de la factura de l’enginyer municipal del mes d’abril.

S’aprova per unanimitat
3.3 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta
4.Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i Món Rural
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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
L’alcalde informa:
−

−
−
−
−
−
−

−

En referència al projecte de POCTEFA i els convenis amb l’Agència de desenvolupament
del Ripollès i els municipis implicats , s’acorda esperar als terminis establerts en els
respectius convenis per al pagament.
S’han finalitzat els projectes de FEDER que cal presentar a la Diputació el dia 29.4.2016. Son
tres àmbits diferents, un d’enllumenat, un del Font del Querol i un de Biomassa del Pavelló
Execució de les obres de millora del paviment del carrer de la Fulla ja estan en tràmit final.
Valoració positiva de les Activitats programades de Sant Jordi, però caldrà regular l’any
vinent la venda de roses.
S’ha realitzat la festa de l’arbre que ha tingut molt bona acollida excepte per un veí que ha
presentat una queixa sobre la ubicació d’una planta davant de casa seva.
Repassen i planifiquen l’agenda del cap de setmana del 21 de maig.
L’alcalde esmenta que s’ha requerit a la tècnica municipal per tal que faci una memòria
valorada dels incidents de dissabte al camp de futbol per tal de reclamar-los a la federació i
sinó els paguen posar denúncia als mossos.
L’alcalde informa de la convocatòria de DPG en l’àmbit esportiu

10. Varis, precs i preguntes
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

