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 19/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 2 D’OCTUBRE DE 2015

Assistents

Inici: 19.30
Fi: 20.00

Presidència:

Sergi Corbatera Jorge

Membres:

Amb veu i vot
Jordi Tubau i Mitjavila

Convidats:

Amb veu i sense vot
Maria Sau Tubau
Gerard Fossas Noguera
Maria del Mar Casals Serras

Absents :

Joan Manso i Bosoms
Dolors Costa i Martínez

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 del
segons tinent d’alcalde Sr. Sergi
Corbatera Jorge i en virtut i l’assistència
dels regidors què es relacionen al marge.

Actua com a secretària accidental la Sra. 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.
2.
3.

4.
5.

Règim interior i territori
1.1. Aprovació acta sessió anterior de data 17.9.2015 acta núm. 18/2015
Serveis de Barris , generals , comerç i fires
Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
3.1. Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2015/ d’acord amb àrees
O/2015/18
P/2015/16
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.
Serveis d’esports , seguretat ciutadana, Media ambient, sostenibilitat i mon Rural
Servei de turisme , benestar social, atenció a la gent gran i joventut
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6.
7.

Serveis de cultura , festes i comunicació
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 17.9.2015 acta núm. 18/2015
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/2015/18
P/2015/16
S’aproven per unanimitat
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.

4.

Serveis d’esports , seguretat ciutadana, medi ambient, sostenibilitat i mon rural
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5.

Servei de turisme , benestar social, atenció a la gent gran i joventut
La regidora de Joventut, Sra. Maria Sau Tubau, informa de la reunió mantinguda amb la
tècnica comarcal de Turisme, i presenta les fitxes que s’utilitzaran per a elaborar el
document del Pla Local de Joventut. Proposa una reunió conjunta dels regidors de l’equip
de govern amb la tècnica per tal que aquesta pugui presentar les activitats que es poden
programar.

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.

03/07/2015
09/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
15/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015
16/09/2015

Pagament nit solidària Rotary Club del Ripollès.
Sol·licitud de subvenció llar d’infants municipal.
Traspàs concessió de nínxol.
Convocatòria junta de govern local.
Concessió llicència obres per substitució plat de dutxa.
Traspàs concessió dret funerari.
Concessió llicència obres per col·locació tanca de ferro.
Concessió llicència obres per pavimentar.
Concessió llicència obres per reforma de cuina.
Concessió llicència obres per substitució de teules.
Concessió llicència obres per pavimentar bany.
Autorització instal·lació atraccions festa major.
Pròrroga llicència obres.
Divisió d’una parcel.la situada en sòl urbanitzable.
Concessió llicència tallada selectiva d’arbrat.
Autorització instal·lació atraccions festa major.
Concessió senyalització placa de gual permanent.
Liquidacions plusvàlues.
Concessió llicència ambiental indústria d’estampació de forja.
Traspàs concessió de nínxol.
Desistiment i arxiu expedient responsabilitat patrimonial.
Sol·licitud subvenció Dipsalut.
Ordre execució neteja i restauració realitat física finca Guixeres.
Autorització instal·lació atraccions festa major.
Requeriment comunicació prèvia activitat forn de pa.
Devolució canvi aparcaments.
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16/09/2015
16/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
17/09/2015
18/09/2015
23/09/2015
24/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
25/09/2015
27/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
30/09/2015
30/09/2015

Concurs floral de balcons i jardins.
Autorització instal·lació parada festa major.
Concessió llicència obres redistribució allotjament rural.
Renúncia subvenció activitats Tricentenari fets 1714.
Convocatòria Ple.
Requeriment justificació subvenció.
Adjudicació llicències horts urbans.
Admissió a tràmit reclamació patrimonial.
Pagament concurs pintura ràpida.
Sancions trànsit.
Convocatòria junta de govern local.
Delegació funcions secretaria.
Desestimació al·legació sanció trànsit.
Reconeixement trienni antiguitat.
Autorització venda samarretes mercat municipal.
Ordre execució neteja solars.
Exempció IVTM.
Gratificacions nòmina treballadors.
Ajut econòmic Oncotrail.
Comunicació instal·lació rètol indicatiu.

Es donen per assabentats
8.2 Altres assumptes d’interès
9.

Informació de regidories

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 accidental

Vist i plau
El president,

Montserrat Borrull i Fragoso

Sergi Corbatera Jorge
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