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 3/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 2 de febrer de 2015

Assistents

Inici: 19:00
Fi: 20:10

Presidència:

Joan Manso Bosoms

Membres:

Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament

Gerard Soler

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
l’alcalde i l’assistència dels regidors què
es relacionen al marge.

Actua com a secretària la Sra. Núria Charques Grífol, d’acord amb l’acta de presa de possessió
de data 28.1.2015
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 Hisenda

1.1 Proposta d’aprovació de les actes de sessions anteriors
1.2 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
1.3 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria
2

Urbanisme , territori, medi ambient i contractació

2.1 Proposta d’aprovació de la renúncia i regularització de les llicències d’us privatiu
dels horts urbans del Martinet
3

Serveis a les persones

4

Informació de presidència

5

Informació de regidories

6

Varis, precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del
dia:
1

Règim interior i Hisenda
1.1 Proposta d’aprovació de les actes de sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió de data 26.1.2015
S’aprova amb el vot favorable unànime de tots els assistents
1.2 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
Proposta d’aprovació de la relació de factures F/2015/1
Proposta d’aprovació de la relació O/2015/1
Proposta d’aprovació de cobraments per finestreta de data 1/1/2015 a 31/1/2015
Proposta d’aprovació de pagaments per finestreta de 1/1/2015 a 31/1/2015
Proposta d’aprovació de càrrecs al bancaris de gener de 2015
S’aprova amb el vot favorable unànime de tots els assistents
Intervencions :
•

En referencia a les factures CEIN 14F0018 l’alcalde demana que abans de
pagament es revisió si procedeix el seu pagament atès el conveni signat.

•

En referència a la factura Cambra de comerç el regidor G Soler , ordena no sigui
pagada atès que els treballs facturats no van ser encarregats

•

En referència a la factura de Blanchere l’alcalde demana sigui comprovat el conveni
per tal de comprovar si el manteniment correspon a l’empresa .

1.3 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria del gener
2015
No es presenta relació de pagament i tresoreria
2

Urbanisme , territori, medi ambient i contractació

2.1 Proposta d’aprovació de la renúncia i regularització de les llicències d’us privatiu
dels horts urbans del Martinet
Fets
1. Per resolució de l’Alcaldia de 25/11/2013 es va aprovar la convocatòria de concurs per a la
concessió de 24 llicències d’us privatiu dels horts urbans titularitat de l’Ajuntament de
Campdevànol, situats a la finca El Martinet, pel seu conreu ecològic agrícola amb destinació
a l’autoconsum
2. Els adjudicataris de les parcel·les núm. 8, 9 i 10, senyors Daniel Soldevila Guitart, Gemma
Verges Foncillas, i Estel Salgado Gil, han presentat les respectives renúncies a les llicències
adjudicades, segons documents que consten a l’expedient.
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3. En la reunió celebrada per la Regidoria de Barris el 30 de desembre de 2014, i amb el consens
dels assistents, es va procedir a una redistribució de les parcel·les entre els adjudicataris per
tal de garantir el millor rendiment dels horts.
Fonaments de dret
 Reglament de règim d’ús i adjudicació dels horts urbans del municipi de Campdevànol
 Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les administracions públiques
 Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Acord
Vista la resolució de l’Alcaldia de 16 de desembre de 2013, de delegació de competències a favor de la
Junta de Govern Local, s’acorda:
Primer. Prendre coneixement de la renúncia presentada pels senyors Daniel Soldevila Guitart,
Gemma Verges Foncillas, i Estel Salgado Gil.
Segon. Aprovar la nova distribució de parcel·les següent:
LLICÈNCIA NÚM.

ADJUDICATARI

22

Joan García González

4-21

Hafida Salek

5-20

Zineb Langhari

6

Isaac Guillén García

7

Albert Gallardo Salvadó

8-17

Montserrat García Soldevila

9-16

Montserrat García Soldevila

10
11-13

Idrissa Compaore
M. Carme Tarré Domingo

12

Michael Nikiema

15

Maryama Raji

18

Josep Fernández Collado

Quart. Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns
S’aprova amb el vot favorable unànime de tots els assistents
Intervencions. L’alcalde explica que arrel de les dues reunions amb els adjudicataris i per
tal d’optimitzar-ne el seu rendiment es va procedir de mutu acord a una redistribució
3

Serveis a les persones
No hi ha punts

4

Informació de presidència
L’alcalde Informa:
•

Situació de renuncia de la gestió del bar del diagonal. No consta renúncia
escrita però quan aquesta es formalitzi caldrà tornar a licitar-ho

•

La setmana vinent s’inicia el replanteig de la nova escola. Quedaran tallats i
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inhabilitats l’aparcament i els carrers pròxims
•

Divendres a les 18h està prevista la reunió amb la comissió de seguiment de
la nova escola

•

Previsió d’inici de les obres de la Farga. Informa que s’ha fet arribar a
l’ajuntament per part de l’arquitecte de l’obre un planteig i calendari de
treball. La llicència d’obres serà competència municipals però la d’activitats
és competència de la generalitat l’OGAU.

•

Està previst que la maquinària arribi el mes d’abril. Per tal de garantir
l’accés i la seguretat de la seva arribada disposarem de l’assistència del
tècnic de carreteres d’obra pública de la Diputació de Girona.

•

Dijous està prevista la celebració del Ple ales 20hores

•

En referència al procediment contenciós del carrer Horta s’ha convocat els
veïns

per el proper dimarts

a les 18h per tal de comunicar-los

l’emplaçament judicial que s’ha rebut i donar-los explicacions sobre l’estat
del procediment.
•

E n referència al cercle Campdevànolenc , esmentar que el seu president a
ha requerit a l’ajuntament el pagament del 2012 i 2013, atès que el 2014 va
ordenar-ne el pagament. El senyor Soler informa que ho revisarà atès que
recorda haver compensat aquestes anualitats.

5

Informació de regidories
No n’hi ha

6

Varis, precs i preguntes
No n’hi ha

Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal que no requereixen acord o
informe de la Junta de Govern Local.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i data dalt
consignats.

La secretària-acctal.

Vist i plau
El president,

Núria Charques Grífol

Joan Manso i Bosoms

