AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Àrea d’Alcaldia
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
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www.campdevanol.org
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NIF: P-1704000-G

ACTA 11/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 12.5.2016

Assistents

Inici: 20:30 h

Presidència:

Joan Manso i Bosoms

Membres:

Amb veu i vot

Fi: 21:05

Dolors Costa Martínez

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament

Sergi Corbatera Jorge

de

Dolors Costa Martínez

membres de la Junta de Govern a

Campdevànol

es

reuneixen

els

l’objecte de celebrar la sessió, en primera
Convidats:

Amb veu i sense vot

convocatòria, sota la Presidència de

Maria Sau Tubau

d’alcalde Sr. Joan Manso i Bosoms i en

Gerard Fossas Noguera

virtut i l’assistència dels regidors què es

Maria del Mar Casals Serras

relacionen al marge.

Jordi Tubau Mitjavila
Blanca Sánchez
Absents

Cap

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 28.4.2016 acta núm. 10/2016
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
F/2016/ d’acord amb àrees
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O/2016/8
P/2016/8
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
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
7.1 proposta de declaració de caducitat d’un nínxol
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 28.4. 2016, acta núm. 10/2016
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
F/2016/ d’acord amb àrees
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O/2016/ 8
P/2016/ 8
S’aprova per unanimitat
Intervencions : La secretària informa que per tal de donar compliment a la llei de morositat
s’ha establert el pagament de la relació O de la Junta anterior O/2016 /7 i la present O/2016/8
en una única relació de P/2016/8
3.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.
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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
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
7.1 Proposta de declaració de caducitat d’un nínxol
Examinada la documentació que acompanya i d’acord amb l’informe de secretaria i de
conformitat amb l’establert

a l’articulo 21.1.q) de la LLEI 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de

las Bases del Règim Local i el reglament del cementiri municipal de Campdevànol article 8.2
Es proposa a la JGL
PRIMER. Declarar la caducitat del dret funerari del senyor Jaume Guitart Oliva del
nínxol 610 pis 1er de la Via de Sant Llorenç del cementiri de Campdevànol

, revertint –lo a

l’ajuntament de Campdevànol
SEGON Resoldre el trasllat de restes atès que no s’han pronunciat els interessats en el
termini dels 15 dies atorgats en la notificació de data 7/7/2015 a l’ossera general amb càrrec al
titular que ostentava el dret fins a la present resolució Sr Jaume Guitart Oliva
TERCER. Ordenar la tramitació per al cobrament del present deute així com el deutes
pendents generats i no satisfets .
QUART Notificar la present resolució als interessats i a la tresoreria municipal per al
tràmits oportuns.

S’aprova per unanimitat
8. Informació de Presidència
8.1 Donar compte de la relació de decrets d’Alcaldia.
25/02/2016
30/03/2016

Autorització per a l’explotació del servei de bar de la sala Diagonal.
Desestimació recurs reposició restauració realitat física alterada.
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08/04/2016
11/04/2016
14/04/2016
15/04/2016
15/04/2016
15/04/2016
15/04/2016
16/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
18/03/2016
18/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
19/04/2016
19/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
20/04/2016
21/04/2016
22/04/2016
22/04/2016
25/04/2016
25/04/2016
25/04/2016
25/04/2016
26/04/2016
26/04/2016
26/04/2016
26/04/2016
26/04/2016
27/04/2016
27/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016

Canvi titularitat activitat bar restaurant.
Delegació de les funcions de secretaria intervenció.
Sol·licitud de subvenció subministraments energètics municipals.
Assabentat comunicació ampliació d’una activitat ramadera extensiva.
Ordre execució per neteja de la vegetació d’un solar.
Concessió llicència obres per reforma interior d’habitatge.
Concessió llicència obres per construcció de local en baixos.
Autorització per col·locació màquina expenedora de pilotes de pàdel.
Convocatòria d’un funcionari interí vigilant local.
Resolució sobre al·legació escombraries.
Renúncia concessió de nínxol.
Contractació servei de socorrisme de la piscina municipal.
Convocatòria junta de govern.
Rectificacions IVTM.
Rectificacions IVTM
Rectificacions IVTM.
Rectificacions IVTM
Resolució sobre al·legació escombraries.
Sol·licitud de subvenció exposició Molí Gros.
Gratificacions nòmina d’abril.
Canvi titularitat nínxol.
Contractació director casal d’estiu.
Canvi titularitat activitat carnisseria sense obrador.
Aprovació expedient contractació servei de socorrisme.
Contractació monitors casal d’estiu.
Autorització celebració cursa comte Arnau.
Pagaments certamen literari.
Llista admesos i exclosos selecció tècnic mig.
Modificació IVTM.
Liquidació feines aprofitaments forestals.
Declaració validesa l’adjudicació bar sala Diagonal.
Sancions de trànsit.
Sol·licitud de subvenció conservació Molí Gros.
Desestimació reclamació responsabilitat patrimonial.
Bonificació impost de vehicles.
Exempció IVTM.
Devolució canvi aparcaments.
Concessió dret funerari.
Convocatòria junta de govern.
Sol·licitud de subvenció programa ERASMUS.
Sol·licitud de subvenció enllumenat públic.
Sol·licitud de subvenció centre educació ambiental.
Sol·licitud de subvenció instal·lació caldera de biomassa.
Arxiu expedient protecció legalitat urbanística.
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29/04/2016
29/04/2016
02/05/2016
03/05/2016
03/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
04/05/2016
05/05/2016
05/05/2016
05/05/2016
06/05/2016
06/05/2016
06/05/2016
06/05/2016
06/05/2016
06/05/2016
09/05/2016
09/05/2016

Aprovació inicial estatus junta conservació polígon Niubó.
Aprovar el projecte Jo feinejo. Tu feineges?
Concessió llicència obres reforç estructural coberta església.
Requeriment esmena llicència urbanística.
Sol·licitud subvenció accés noves tecnologies.
Concessió llicència segregació finques.
Concessió llicència obres per obertura de cala.
Concessió llicència obres per obertura de rasa.
Concessió llicència obres per obertura de rasa.
Imposició tercera multa coerciativa incompliment canvis activitat.
Incoació expedient protecció legalitat urbanística.
Destinació propaganda electoral.
Assabentat comunicació activitat serralleria.
Denegació devolució taxa servei escombraries.
Canvi titularitat taller reparació mecànica.
Llista definitiva aspirants admesos i exclosos plaça tècnic mig.
Llista admesos i exclosos contractació director casal d’estiu.
Llista admesos i exclosos contractació monitors casal d’estiu.
Devolució garantia obres.
Convocatòria junta de govern.

Assabentats
8.2 Altres assumptes d’interès
8.2.1. proposta aprovació contractació obres inversió espai nou vandalis
D’acord amb les memòries valorades de la tècnica municipal sobre millora d e la piscina
municipal per import de 2.488, 64 i una segona actuació de millora del bar de la piscina de
l’espai nou vandalis
Es proposa a la Junta de Govern local
Primer ordenar la tramitació de les dues actuacions amb càrrec a la partida d’inversions
342.63205 del pressupost 2016 control d’accessos i altres millores a la piscina municipal .
Segon Imputar la despesa de les dues actuacions a la partida 342.63205 del pressupost 2016
control d’accessos i altres millores a la piscina municipal .
S’aprova per unanimitat
Intervencions: La intervenció esmenta que els

partides

tenen caràcter quantitatiu

qualitatiu i que l’actuació del bar no respon a la finalitat de la partida .

i
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8.2.1 proposta resolució instància Neida.
L’empresa Neida sol·licita amb RE 1000 de data 10 de maig de 2016 l’anul·lació de la
liquidació del ICIO atès que ha presentat dues al·legacions , la 1a demanant l’aplicació de
bonificacions i la segona la revisió de l’import d’ICIO.
La Junta de govern local acorda donar el tràmit legal procedent entenent que la presentació
d’al·legacions no suspèn el terminis de pagament .
.
8.2.3 Comunicació ADF normativa voluntariat
El regidor sol·licita es faci tramesa d’una còpia de l’escrit a l’ADF.
8.2.4 Proposta autorització instal·lació maquina de tabac al bar del diagonal
Visa la instància presentada per la nova adjudicatària del BAR del Diagonal per la
instal·lació d’una màquina de tabac . amb RE 978 de data 9 de maig.
La junta de Govern local Acorda
Primer adopta el criteri de no permetre en instal·lacions públiques la venda d’aquest tipus
de producte.
Segon notificar el present acord a la interessada
8.2.5 Proposta resolució subvenció Pirineu neu escola Pirineu.
Vista la sol·licitud formulada per l’escola Pirineu per a l’atorgament d’una subvenció /ajut
en matèria educativa per el cicle de Pirineu neu per el curs 2015-2016 de 500 euros
La junta de Govern local acorda
Primer. Aprovar l’atorgament d’un ajut de 500 euros per al programa Pirineu neu curs
2015/2016 de l’escola Pirineu de Campdevànol amb càrrec a la partida 326.22609 d’activitats
educatives.
Segon requerir a l’escola Pirineu per tal que procedeixi a la justificació de la despesa previ
pagament de l’ajut.
Tercer: requerir a l’escola Pirineu per tal que faciliti el numero de compte per procedir a la
transferència un cop justificat l’ajut.
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Quart indicar que el present ajut extraordinari caldrà que en futur concorri dins el marc de
les convocatòries públiques de l’ajuntament de subvencions a entitats del municipi.
8.3 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
9. Informació de regidories
L’alcalde informa:
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

