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 21/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2015

Assistents
Presidència:
Membres:

Joan Manso i Bosoms
Amb veu i vot
Dolors Costa Martínez
Sergi Corbatera Jorge
Jordi Tubau i Mitjavila

Convidats:

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

Absents :

Inici: 20:15
Fi: 20:30
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 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 8.10.2015 acta núm 20/2015
2. Serveis de Barris , generals , comerç i fires
2.1 Proposta acord d’acceptació de les condicions del servei AOC

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/2015/21
P/2015/19
3.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.
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3.3 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta i càrrec
directe bancari.
4. Serveis d’esports , seguretat ciutadana, Media ambient, sostenibilitat i mon 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. 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.
8. Informació de regidories
9. 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 8.10.2015 acta núm 20/2015
S’aprova per unanimitat

2.

Serveis de Barris , generals , comerç i fires
2.1 Proposta acord d’acceptació de les condicions del servei AOC

L’e-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat la
plataforma del consorci d’administració Oberta de Catalunya (AOC), mitjançant el qual els
ciutadans i empreses poden fer tràmits i gestions per mitjans electrònics, evitant desplaçaments
innecessaris i amb totes les garanties de seguretat i jurídiques.
L’Ajuntament de Campdevànol està interessat en ampliar els tràmits que s’ofereixen actualment
als ciutadans, i en conseqüència cal presentar un formulari de modificacions als servei e-TRAM
i document de parametrització dels usuaris, segons consta a l’expedient.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
Primer. Presentar al consorci AOC la sol·licitud d‘alta al servei.
Segon. Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del servei per
part del consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica
(www.seu.cat/consorciaoc).
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Tercer. Habilitar al consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter
personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a al present sol·licitud.
S’aprova per unanimitat
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/2015/21
P/2015/19
S’aproven per unanimitat , amb les anotacions fetes al marge de les relacions de factures a
aprovació.
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

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.
05/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
06/10/2015
07/10/2015

Modificació llicència urbanística per tala arbres.
Canvi titularitat nínxol.
Desestimació reclamació patrimonial.
Instal.lació equipament telecomunicacions .
Devolució garantia obres enderroc.
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07/10/2015
07/10/2015
08/10/2015
08/10/2015
09/10/2015

13/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
16/10/2015

Concessió llicència obres per restauració pallissa.
Sol.licitud autorització per neteja llera riu Freser.
Bonificació IBI família monoparental.
Sancions trànsit.
Denegació llicència urbanística per reforma interior
habitatge i adopció de mesures de restauració de la
realitat física alterada.
Arxiu expedient requeriment solidesa edificacions
colònia Molinou.
Concessió llicència obres per finalització obres mas Can
Perris.
Adjudicació hort finca del Martinet.
Sol.licitud subvenció millora enllumenat zona del Raval.
Modificació liquidació rebut tinença gossos.
Bonificació ITVM.
Concessió llicència urbanística per constitució règim
propietat horitzontal.
Sol.licitud adhesió a la xarxa de Serveis Locals de
Promoció Econòmica.

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

Vist i plau
El president,

Núria Charques Grífol

Joan Manso i Bosoms
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