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 23/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVEMBRE 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

Absents :

Blanca Sánchez

Inici: 19
Fi: 19:35
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.

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 5.11.2015 acta núm 22/2015
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/2015/23
P/2015/21
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, 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
6.1 proposta de pagament de subvencions a entitats
7. Serveis d’ensenyament, Formació i Patrimoni
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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 23.10.2015 acta núm 22/2015
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/2015/23
P/2015/21
S’aproven per unanimitat , amb les anotacions fetes al marge de les relacions de factures a
aprovació.
S’acorda retornar la factura Evelí Adam , no autoritzada.
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. S’ordena el pagament només de la part de factures que la
tresoreria pugui suportar. S’ordena paralitzar el pagament de Consorcis ,les escombraries
el CCR o altres ens públics conveniats.
S’acorda sol·licitar a la tresoreria un pla de calendari fiscal per tal de poder alleugerir les
tensions de final i principi d’any i que no coincideixi amb el pagament d’IVA del comerços.
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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
6.1 proposta de pagament de subvencions a entitats

ANTECEDENTS
Per acord de Junta de Govern de data 6.8.2015 es van atorgar les subvencions a les entitats culturals i
veïnals, esportives i de lleure de Campdevànol corresponent a activitats organitzades durant l’exercici
2014
En data 21.8.2015 va resoldre el 1er pagament de les entitat que ja havien justificat l’import de la
subvenció atorgades i així en les diferents juntes quan constava la seva justificació per les entitats.
Atès que altres entitats han presentat les factures justificatives de la subvenció atorgada.
Atès que les entitats que es detallen han presentat factures justificatives de les activitats organitzades
durant l’any 2014, superiors en un 20 % a l’import atorgat.
FONAMENTS JURÍDICS
D’acord amb la Llei General de Subvencions 38/2003 i el Reglament de Subvencions de l’Ajuntament de
Campdevànol
ACORD
La Junta de Govern ACORDA per unanimitat:
Procedir al pagament de les subvencions a les entitats culturals de Campdevànol corresponent a activitats
organitzades durant l’exercici 2014 que seguidament s’especifiquen:
Entitat

Subvenció

Concepte

Amics de Sant Pere
D’Auïra
A. Veïns del barri
de l’Estació

298,50

RATIFICAR
A.Pintors Coll i
Bardolet
Club Basquet
Campdevànol
U. E. Campdevànol

Activitats cultural

Import
justificat
375,84

Pagament
subvenció
298,50

998,50

Activitat cultural

1370,64

998,50

105,5

Activitat cultural

247,00

105,5

805,50

Activitat esportiva

975,89

805,50

805,50

Activitat esportiva

5.469,18

805,50

S’aprova per unanimitat
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7.

Serveis d’ensenyament, Formació i Patrimoni

8.

Informació de Presidència
8.1 Donar compte de la relació de decrets d’Alcaldia.
03/11/2015
04/11/2015
04/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
06/11/2015
06/11/2015
06/11/2015
09/11/2015
09/11/2015
10/11/2015
11/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
30/11/2015

Convocatòria ordinària de la Junta de Govern Local
Denegació d’una llicència de segregació de la finca Niubó.
Declaració de la innecessarietat d’una llicència de segregació.
Arxiu expedient multes coercitives per incompliment de comunicació de
la transmissió d’una activitat.
Arxiu expedient execució de reparació d’una barbacana.
Comunicació canvi de titularitat d’activitat ramadera.
Locals i emplaçaments destinats a propaganda electoral.
Incoació expedient protecció legalitat urbanística.
Modificació rebut escombraries.
Baixa rebut escombraries.
Modificació rebut escombraries.
Sol.licitud subvenció per a la gestió forestal sostenible.
Modificació rebut llar d’infants.
Revocació multa coercitiva.
Renúncia ús privatiu hort urbà.
Sol·licitud de subvenció per a inversions sostenibles.

Assabentats
8.2 Altres assumptes d’interès
9. Informació de regidories
S’acorda aprovar el fraccionament sol·licitat per la Sra. Blanca Sánchez
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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