ACTA 6/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRER DE 2014
Assistents
Presidència:
Membres:

Convidats:

Joan Manso Bosoms
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada
Gerard Soler Serra
Dolors Costa Martínez
Marta Bardulet Farrés

Inici: 19:00
Fi: 20:45
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
l’alcalde i l’assistència dels regidors què es
relacionen al marge.

Actua com a secretària la Sra. Pilar Llorens i Argerich, habilitat a proposta de l’Ajuntament per
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya per Resolució de 7 de
setembre de 2012.
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. Aprovació de les actes de la sessió anterior
2. Acord d’adjudicació de 2 llicències d’ús privatiu dels horts urbans situats a la finca
El Martinet
3. Informe d’alcaldia
4. Varis
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del
dia:
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Per unanimitat s’aprova l’Acta de la sessió ordinària número 4, de 5 de febrer de 2014, i de la
sessió extraordinària número 5, de 12 de febrer de 2014.

2. Acord d’adjudicació de 2 llicències d’ús privatiu dels horts urbans situats a la
finca El Martinet
Fets
1. Per acord de Junta de govern local de 15/01/2014 es van adjudicar 14 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. 1 i 11, senyors Jesús del Ángel González i Carles
Sánchez Caro, han presentat les respectives renúncies a les llicències adjudicades, segons
documents que consten a l’expedient.
3. Han formalitzat sol·licitud de llicència les senyores Zineb Langhari i Fátima Abellán Arenas,
segons peticions NRE 121 de 27/01/2014 i NRE 175 de 10/02/2014, respectivament.

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 Jesús del Ángel
González i Carles Sánchez Caro.
Segon. Adjudicar les llicències d’ús dels horts urbans, salvant el dret de propietat i sens
perjudici d’altres, a favor dels peticionaris següents:
 Parcel.la núm. 1: Zineb Langhari
 Parcel.la núm. 11: Fátima Abellán Arenas
Tercer. Informar a les interessades que les llicències atorgades tenen caràcter personalíssim i
no es poden cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es derivin de
l’autorització d’ús, ni trametre-la a tercers, així com hauran de donar compliment a la resta de
requeriments previstos.
Quart. Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns

3. INFORME D’ALCALDIA
L’alcalde informa dels assumptes següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informa sobre el resultat de l’estat de liquidació del pressupost municipal de 2013.
Informa sobre les previsions contingudes en la proposta de Pla econòmic financer.
Informa sobre la previsió de celebració de Ple extraordinari i els assumptes a tractar .
Informa sobre la previsió de calendarització de les obres subvencionades pel PUOSC
2012.
Informa sobre la incoació de l’expedient sancionador per incompliment del Reglament de
Tinença d’Animals.
Informa sobre l’estat dels treballs del nou web municipal.
Informa sobre les activitats organitzades en motiu del Carnestoltes.
Informa sobre la retransmissió des de Campdevànol del programa de ràdio els Optimistes i
del programa televisiu Divendres la primera setmana del mes de març.
Informa sobre la reunió de la Comissió de seguiment de la nova escola.
Informa que a la primavera s’organitzarà una marató de donants de sang a Campdevànol,
la data està per determinar.

4. VARIS
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,

Vist i plau
El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso i Bosoms

