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 3/2016
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 28.1.2016

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 Snachez

Inici: 19. h
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 la secretària de la corporació, 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 22.1.2016, acta núm. 2/2016
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
4.Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i Món Rural
4.1 Proposta d’aprovació de models normalitzats d’instàncies referents a activitats i
urbanisme
5. Servei de Turisme, Benestar Social, Atenció a la gent gran i Joventut
6. Serveis de Cultura, Festes i Comunicació
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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.
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:
Ordre del dia
1. Règim Interior i Territori
1.1. Aprovació acta sessió anterior de data 22.1.2016, acta núm. 2/2016
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
S’aproven amb les especificacions de cada relació
4.Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i Món Rural
4.1 Proposta d’aprovació de models normalitzats d’instàncies en matèria d’ activitat i
urbanisme.
La Llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació administrativa de la Generalitat d i dels
governs locals i d’impuls de l’activitat econòmica preveu la simplificació dels tràmits
dels ciutadans amb l’administració en matèria d’activitats i obres.
Per tal de facilitar i adequar els models normalitzats de l’ajuntament de Campdevànol
a la Llei 16/2015 i fer àgil i comprensibles per als ciutadans la presentació de la
documentació que cal presentar per la tramitació de les diferents actuacions que recull
aquesta Llei, l’ajuntament ha
dissenyat els models normalitzats
que consten
detallats a continuació en virtut de l’article 70.4 i art 71 de la LRJPAC que estableix
“Les administracions publiques hauran d’establir models i sistemes normalitzats de sol·licituds
quan es tracti de procediments que impliquin la resolució nombrosa d’una sèrie de
procediments . “

2

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

Per tot això es proposa a la Junta de Govern local
Primer Aprovar els models normalitzats elaborats per l’ajuntament
Segon Els models es mantindran vigents fins a la seva modificació i/o derogació per part de
l’ajuntament
Tercer Facilitar l’accés en paper i en format digital a la web municipal .
Quart Donar compte del present acord en el proper Ple que es celebri
S’aproven per unanimitat
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.
13/01/2016
15/01/2016
15/01/2016
15/01/2016
18/01/2016
18/01/2016
18/01/2016
18/01/2016
19/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
22/01/2016
25/01/2016

Concessió dret funerari.
Arxiu expedient neteja vegetació pati.
Esmena errada administrativa reducció jornada.
Comunicació local eleccions cambres agràries.
Convocatòria junta de govern local.
Delegació 1a. tinent d’alcalde al Consell d’Alcaldes.
Contractació serveis manteniment informàtic.
Incoació expedient protecció legalitat urbanística al carrer Diagonal 9.
Denegació transmissió hort urbà.
Sol.licitud programes al Dipsalut.
Adjudicació servei bar del pavelló.
Baixa padró habitants.
Baixes padró habitants.
Gratificacions nòmina gener.
Convocatòria del Ple.

Assabentats
8.2 Altres assumptes d’interès
8.3 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
9. Informació de regidories
Alcalde
1- Està previst iniciar els treballs de neteja de lleres. L’aparelladora municipal està
planificant les actuacions amb el regidor
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2- Dimarts vinent s’ha convocat a l’ajuntament a Barcelona per tal de poder parlar
amb la Generalitat sobre les actuacions i calendari previst per la
descontaminació del subsòl de la nova escola i l’execució de les obres.
3- El paviment de davant del SPAR està en molt mal estat fruit del pes que
suporta amb els camions de mercaderies. La tècnica municipal està analitzant
les possibles actuacions entre la que es planteja habilitar una zona de càrrega i
descàrrega davant i posar pilones per evitar el pas de vehicles pesats al carrer,
no obstant està previst primer poder parlar amb la propietat del SPAR.
4- La setmana vinent podrem presentar el buidatge de l’enquesta dels serveis del
pla estratègic. Els resultats han estat satisfactoris , els serveis que cal millorar
són el de papereres i manteniment instal.lacions de pavelló
5- En breu tindrem un problema ates que tenim mol de personal de serveis que stà
de baixa i/o previst que entrin de baixa. E un problema perquè no podem
realitzar contractació de substitució
perquè no disposem de dotació
pressupostària i poder ens obligarà a contractar-ho com a serveis
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
Núria Charques Grífol

Vist i plau
El president,
Joan Manso i Bosoms
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