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 10/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 11 de maig de 2015

Assistents
Presidència:
Membres:

Inici: 20:00
Fi: 20.:33
Joaquim Serrador Rabaseda
Gerard Soler
Jaume Garcia Anglada

Convidats

Dolors Costa

Absents

Marta Bardolet
Sergi Corbatera
Joan Manso Bosoms

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. Núria Charques Grífol, d’acord amb l’acta de presa de possessió
de data 28.1.2015 i en virtut del nomenament de la Direcció General d’Administració Local de
data 24 de febrer de 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:

1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
2
2.1
3

1 Règim interior i Hisenda
Proposta d’aprovació de les actes de sessions anteriors 27.4.2015
Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2015/08 d’acord amb àrees
O/2015/ 9
P/2015/6
Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria
Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta i càrrec directa
bancari
Donar compte de l’estat d’execució de pressupost a 30.4.2015
Urbanisme , territori, medi ambient i contractació
Aprovació certificació d’obra núm. 2 actuació Millora de l’enllumenat del tram urbà de la
carretera de Gombrèn
Serveis a les persones
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3.1 Proposta d’acord d’aprovació del conveni Gaudeix l’estiu al Ripollès 2015
3.2 Proposta resolució conveni de col.laboració per l’edició del llibre de la Dansa de la Gala
de Campdevànol
4 Informació de presidència
5 Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
6 Altres assumptes d’interès
7 Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana
8 Informació de regidories
9 Varis, precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del
dia:
1 Règim interior i Hisenda
1. Proposta d’aprovació de les actes de sessió anterior
Es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió de data 27.4.2015
S’aprova per unanimitat
2. Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2015/08 d’acord amb àrees.
O/2015/ 9
P/2015/6
S’aprova per unanimitat, prèvia signatura pel regidor de l’àrea de la relació F corresponent a
la seva àrea.
3. 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
4. Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta i càrrec
directe bancari.
S’aprova per unanimitat
5. Donar compte de l’estat d’execució de pressupost a 30.4.2015
Atès que la present Junta de govern es correspon amb la darrera de la legislatura d’acord amb el
Decret de convocatòria de les eleccions municipals del proper 24 de maig de 2015.

Per tal de fer seguiment de l’estat d’execució del pressupost municipal a 30 d’abril de 2015, es dona
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compte a la Junta de Govern local del següent estat extret de la comptabilitat municipal en aquesta
data, resultant el següent resum:

CAPITOL
1
2

INGESSOS
i mpos tos di rectes
i mpos tos i ndi rectes
ta xes , preus públ i cs i
a l tres i ngres s os
tra ns ferènci es corrents
i ngres s os pa tri moni a l s
tra ns ferènci es de ca pi ta l
a cti us fi na nceres
pa s s i us fi na nceres
Recurs os ordi na ri s
Recurs os de ca pi ta l
CAP 1a 7
estat execució total

3
4
5
7
8
9

CAPITOL

DESPESES

1
2
3
4
6
7
9

777.855,00
776.675,00
11.800,00
31.500,00
105.000,00
2.632.230,00
136.500,00
2.663.730,00
2.768.730,00

previsons inicial

des pes es pers ona l
des pes es corrents
des pes es fi a nnceres
tra ns ferènci es corrents
i nvers i ons rea l s
tra ns ferènci es de ca pi ta l
pa s s i us fi na nceres

anivellament
estalvi net
Estabilitat/cap
citat o deficit
no financer
equilibri
estalvi net

previsons incial modificacions
1.029.400,00
36.500,00

153.413,41
700.964,80
58.651,64
0,00
212.065,05
153.413,41
913.029,85

modificacions

% sobre
ingressos
devolucio
recapatcio
previsons
pendents
execucio
drets nets
definitives
realitzats
ingressos
liquida
estat execució definitiu
cobrament
1.029.400,00
911.161,34
278.082,56
2.906,77
275.175,79
635.985,55
-118.238,66
88,51
36.500,00
10.367,42
10.367,42
10.367,42
-26.132,58
28,40
777.855,00
776.675,00
11.800,00
184.913,41
700.964,80
163.651,64
2.632.230,00
348.565,05
2.817.143,41
3.681.759,85

credits totals

Obl i ga ci ons d' ordi na ri
Obl i ga ci ons de ca pi ta l
Ca p 1a 7
Total

987.950,00
1.285.045,00
48.000,00
94.735,00
200.000,00
4.000,00
149.000,00
2.415.730,00
204.000,00
2.619.730,00
2.768.730,00

14.220,00
286.607,85
4.000,00
584.625,00
37.797,00
290.607,85
328.404,85
913.029,85

987.950,00
1.308.622,00
48.000,00
108.955,00
486.607,85
8.000,00
733.625,00
2.453.527,00
494.607,85
2.948.134,85
3.681.759,85

(1a5)+(1a4)
(1a5)-(1a4)-9

1.555.165,30
1.555.165,30

680.312,15
680.312,15

874.853,15
711.201,51

(1a7) -(1a7)
(1a9)-(1a9)
(1a5)-(1a4)-A. Teorica

1.555.165,30
1.561.699,78
1.555.165,30

882.052,07
924.539,71
680.312,15

673.113,23
637.160,07

23.577,00

412.147,70
218.212,40
3.276,44

125.774,92
218.316,17
3.276,44

6.534,48
1.555.165,30
6.534,48
1.555.165,30
1.561.699,78

6.534,48
635.817,51
6.534,48
635.817,51
642.351,99

obligacions
reconegudes

pagaments
realitzats

286.042,99
372.083,38
11.325,63
10.860,15
201.739,92

285.437,99
358.542,60
11.325,63
10.596,15
115.335,24

42.487,64
680.312,15
201.739,92
882.052,07
924.539,71

42.487,64
665.902,37
115.335,24
781.237,61
823.725,25

382,00
103,77

3.392,54
0,00
3.392,54
3.392,54

125.392,92
218.212,40
3.276,44

6.534,48
632.424,97
6.534,48
632.424,97
638.959,45

reintegrament pagaments
de despeses
liquids
7.615,35

285.437,99
350.927,25
11.325,63
10.596,15
115.335,24

286.754,78

922.740,33
0,00
922.740,33
922.740,33

pendents
pagament
605,00
21.156,13
264,00
86.404,68

42.487,64
7.615,35
0,00
7.615,35
7.615,35

658.287,02
115.335,24
773.622,26
816.109,90

22.025,13
86.404,68
108.429,81
108.429,81

-365.707,30
-558.358,83
-8.523,56
-184.913,41
-700.964,80
-157.117,16
-1.077.064,70
-342.030,57
-1.261.978,11
-2.120.060,07

52,99
28,10
27,77
0,00
0,00
3,99
59,08
1,87
55,20
42,42

% sobre
execucio
estat execució definitiu
701.907,01
936.538,62
36.674,37
98.094,85
284.867,93
8.000,00
691.137,36
1.773.214,85
292.867,93
2.066.082,78
2.757.220,14

28,95
28,43
23,60
9,97
41,46
0,00
5,79
27,73
40,79
29,92
25,11

Es donen per assabentats
2. Urbanisme , territori, medi ambient i contractació
1. Aprovació certificació d’obra núm. 2 actuació Millora de l’enllumenat del tram urbà
de la carretera de Gombrèn
Aprovació certificació d’obra núm. 2 actuació Millora de l’enllumenat del tram urbà de la carretera
de Gombrèn
Vista la certificació d’obra núm. 2, corresponent a les obres “Millora de l’enllumenat del tram urbà de
la carretera de Gombrèn”, inclosa amb el número 1333 en el Programa general per l’anualitat 2012 del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012, i que importa la quantitat de disset mil tres-cents
noranta-quatre euros i vuitanta-nou cèntims (17.394,89.-€).
La Junta de govern local per unanimitat acorda:
1. Aprovar la certificació d’obra núm. 2 de les obres “Millora de l’enllumenat del tram urbà de
la carretera de Gombrèn”, i que importa la quantitat de disset mil tres-cents noranta-quatre
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euros i vuitanta-nou cèntims (17.394,89.-€), que serà abonada al contractista adjudicatari
Ricam Instal·lacions Elèctriques, S.L.
2. Trametre el present acord, juntament amb dos exemplars de la certificació d’obra aprovada,
als Serveis Territorials a Girona del Departament de Governació i Relacions Institucionals de
la Generalitat de Catalunya de conformitat amb la base 11.1 d’execució del Pla.
3. Comunicat el present acord a Intervenció i al contractista adjudicatari als efectes oportuns.
S’aprova per unanimitat
3.

Serveis a les persones
1. Proposta d’acord d’aprovació del conveni Gaudeix l’estiu al Ripollès 2015

El Servei de Joventut del Ripollès, , organitzarà la cinquena edició del projecte “Gaudeix l’Estiu al
Ripollès”, adreçat a joves entre 12 i 17 anys el mes de juliol de 2015
D’acord amb la proposta de conveni de col·laboració tramesa pel Consell Comarcal del Ripollès,
l’Ajuntament de Campdevànol contribuirà amb una aportació de 300 euros pel finançament de les
tres sortides programades dins del projecte Gaudeix l’Estiu al Ripollès.
Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal per al 2015 per a fer front a aquesta
despesa.
Per tot això, la Junta de Govern Local, acorda:
1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de
Campdevànol per la realització de les activitats de Gaudeix l’Estiu al Ripollès2015
2. Facultar al senyor alcalde, Joan Manso i Bosoms, per la formalització de la sol·licitud i
quantes actuacions siguin necessàries al respecte.
3. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple que es celebri.
S’aprova per unanimitat
4.

Informació de presidència
1. Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.

09/04/2015

Concessió dret funerari.

13/04/2015

Comunicació transmissió llicència urbanística.

4

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

20/04/2015

Assabentat comunicació activitat habitatge turístic.

21/04/2015

Compensació deutes.

21/04/2015

Concessió nínxol.

22/04/2015

Autorització tirada al plat.

22/04/2015

Convocatòria Ple.

23/04/2015

Convocatòria Junta de Govern

23/04/2015

Contractació subministrament flors d’estiu.

27/04/2015

Ordre execució neteja dipòsit residus pla Niubó.

27/04/2015

Gratificacions nòmina abril.

27/04/2015

Nombre de parades i especialitats del mercat setmanal.

27/04/2015

Nova destinació metres lineals vacants mercat setmanal.

28/04/2015

Adjudicació manteniment instal.lacions tèrmiques edificis municipals.

28/04/2015

Sancions trànsit.

28/04/2015

Llicència obres obertura cala xarxa gas.

28/04/2015

Llicència obres entubament tram canal del Martinet.

06/05/2015

Adjudicació inspecció periòdica aparells elevadors edificis municipals.

07/05/2015

Sol.licitud còpia projecte rehabilitació habitatge.

08/05/2015

Llista provisional admesos i exclosos plaça oficial 2a.

08/05/2015

Convocatòria Junta de Govern.

Es donen per assabentats
2. Altres assumptes d’interès
3. Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana
L’alcalde explica l’estat dels següents assumptes:
El Regidor Gerard Soler demana presentar escrit al Patronat de l’Hospital de Campdevànol mostrant
la disconformitat del cobrament de qualsevol import als acompanyaments de malats per a la
utilització de els cadires en el supòsit d’estirar-les. Mostrar el rebuig i la disconformitat en àmbit
general als usuaris però en termes absoluts en el cas del Campdevànolencs que ja han contribuït en
el manteniment i millora de l’Hospital
La resta de regidors mostren la seva conformitat i aprovació i sol.liciten es trameti al Patronat de
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l’Hospital mitjançant l’alcalde de Campdevànol , com a membre d’aquest.
5. Informació de regidories
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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