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 12/2015
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 9 de juliol de 2015

Assistents
Presidència:
Membres:

Joan Manso 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

Absents :

Maria del Mar Casals Serras

Inici: 19.00
Fi: 21.15
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 accidental la Sra. Montserrat Borrull Fragoso.
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.

Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
1.1 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2015/... d’acord amb àrees
O/2015/13
P/2015/11
1.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.
1.3 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta i càrrec
directe bancari.
1.4 Proposta aprovació de l’expedient d’alienació d’aprofitaments forestals 2015.
1.5 Proposta aprovació subvencions entitats culturals i esportives.
2. Informació de Presidència
2.1 Donar compte de la relació de decrets d’Alcaldia.
2.2 Altres assumptes d’interès
2.3 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
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3.
4.

Informació de regidories
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.

Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
1.1 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2015/... d’acord amb àrees
O/2015/13
P/2015/11

S’aprova per unanimitat, prèvia signatura pel regidor de l’àrea de la relació F corresponent a la
seva àrea.
1.2 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
1.3 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta i càrrec
directe bancari.
S’aprova per unanimitat
1.4 Proposta aprovació de l’expedient d’alienació d’aprofitaments forestals 2015.
Fets
1.

L’Ajuntament de Campdevànol és titular de les forests d’utilitat pública núm. 90, Baga de
Grats i altres, i núm. 67, Massaneres.

2.

El director general del Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya ha dictat
resolucions, de data 15 desembre de 2014 i 23 d’abril de 2015, per les quals s’ha aprovat el
Programa anual d'aprofitaments dels terrenys forestals de propietat pública de Catalunya
per a l'any 2015.

3.

Consten a l’expedient els informes emesos per Secretaria sobre el procediment a seguir i la
legislació aplicable, per la Tècnica Municipal, sobre valoració tècnica, i de Intervenció sobre
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el percentatge que el valor del bé suposa en relació amb els recursos ordinaris del
Pressupost municipal.
4.

S’han incorporat a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de
regir l'alienació.

Fonaments de dret
Articles 11 a 16, 36 i 37 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.
L'art. 47.2.m) LRBRL.
Article 42 RD 1372/1986 de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament de béns de les
entitats locals.
 Disp. Addiciona 2ª del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de contractes del sector públic.





Acord
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar l'expedient d'alienació de l'aprofitament de fustes, corresponent a les forests
d'utilitat pública núm. 90, Baga de Grats i núm. 67, Massaneres, mitjançant subhasta pública.
_
SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir la subhasta.
_
TERCER.- Publicar la licitació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, tauler d'edictes de
l'Ajuntament i pàgina web municipal, per tal que en el termini de vint dies es presentin les
proposicions que s'estimin pertinents.
_
QUART.- Comunicar juntament amb l'expedient instruït a l'òrgan forestal de la Comunitat
Autònoma per al seu coneixement i efectes oportuns, de conformitat amb el que disposa l'art.
109.1 RD 1372/1986, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.
_
CINQUÈ.- Facultar al Sr. Alcalde per a la realització de quants tràmits siguin necessaris per a
l'execució del present acord.
1.5 Proposta aprovació subvencions entitats culturals i esportives.
L’alcalde explica que hi ha vàries entitats del municipi que han sol·licitat la subvenció anual pel
2014 i que no han presentat la documentació requerida. Desprès d’efectuar diferents
requeriments, el llistat d’entitats que no ha presentat els documents preceptius o no han
esmenat les deficiències detectades són les següents:
−
−

Sol Solet
Associació de Comerciants i Botiguers de Campdevànol
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−
−
−
−
−
−

Futbol Sala
Geganters i Grallers
AMPA llar d’infants El Barrufet
AMPA escola Pirineu
Associació de Veïns barri Sant Cristòfol i Roser
Associació Esportiva Sant Grau

La Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Requerir a les entitats abans relacionades per tal que en un termini de 10 dies hàbils aportin la
documentació o esmenin els defectes en el sentit dels requeriments efectuats anteriorment, amb
l’advertiment que transcorregut aquest termini se’ls tindrà per desistits en la seva petició i
s’arxivarà l’expedient, d’acord amb el que estableix l’article 8.3. del Reglament regulador de les
bases de concessió de subvencions e l’Ajuntament de Campdevànol.

2.

Informació de Presidència
2.1 Donar compte de la relació de decrets d’Alcaldia.

02/06/2015
02/06/2015
02/06/2015
02/06/2015
03/06/2015
03/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
05/06/2015
08/06/2015
08/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
09/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
10/06/2015
11/06/2015
13/06/2015

Arxiu expedient vehicle abandonat a la via pública.
Arxiu expedient vehicle abandonat a la via pública.
Valoració de mèrits borsa treball monitors casal d’estiu.
Valoració mèrits director casal d’estiu.
Suspensió llicència obres per construcció nau industrial.
Modificació de pressupost 4/2015.
Indemnització membre tribunal qualificador.
Convocatòria extraordinària del Ple.
Convocatòria extraordinària de la Junta de Govern.
Concessió llicència obres per col·locació paviment.
Requeriment justificació càlcul indemnització reclamació patrimonial.
Suspensió recepció obres Pla de Niubó.
Resolució requeriment sol·licitud informació.
Concessió llicència obres per ampliació tubs elèctrics.
Requeriment esmena sol·licitud canvi ús local comercial.
Concessió llicència activitat bar restaurant.
Aprovació calendaris de vacances dels treballadors.
Convocatòria extraordinària del Ple.
Modificació de pressupost 5/2015.
Modificació de pressupost 6/2015.
Inici procediment agreujat reclamació responsabilitat patrimonial.
Sancions trànsit.
Adjudicació contracte menor pel subministrament equipament informàtic.
Nomenament tinents d’alcalde.
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14/05/2015
15/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
16/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
18/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
22/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
25/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
29/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015
02/07/2015
02/07/2015
02/07/2015
02/07/2015

Desistiment devolució recàrrec.
Contractació monitors casal d’estiu.
Contractació d’un oficial 2a per relleu.
Aprovació calendaris de vacances.
Devolució quota gimnàs.
Reconeixement segon trienni a un treballador.
Aprovació certificació obra enllumenat ctra. Gombrèn.
Gratificacions nòmina mes de juny.
Encomana de funcions.
Clavaris de la corporació.
Concessió llicència obres per pavimentació.
Concessió llicència obres per reforma de cuina.
Adjudicació llicència d’ús d’hort.
Sol·licitud de subvenció per a inversions sostenibles.
Contractació espectacles professionals.
Contractació monitora de lleure.
Incoació expedient sancionador ordenança tinença gossos.
Pròrroga dret funerari.
Concertació préstec a la Caixa.
Incoació expedient sancionador ordenança tinença gossos.
Arxiu expedient multes coercitives.
Liquidacions plusvàlues.
Gratificacions nòmina mes de juny.
Adquisició font del Querol.
Concessió llicència obres per reforma de cuina.
Convocatòria extraordinària del Ple.
Aprovació calendaris de vacances.
Concessió ajut familiar treballador ajuntament.
Delegació funcions Alcaldia.
Delegació funcions Secretaria.
Imposició molts coercitiva incompliment comunicació canvi activitat de comerç.
Pròrroga llicència obres per substitució coberta.
Desestimació petició activitat recreativa al carrer Major.
Concessió llicència canvi d’ús local prol. de la Gala.
Bonificacions tarifa social escombraries.
Devolució IVTM.
Exempció IVTM.
Devolució quota gimnàs.

Es donen per assabentats
2.2 Altres assumptes d’interès
L’alcalde explica l’estat dels següents assumptes:
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 Aprovació de la convocatòria de la sessió plenària extraordinària de data 17-07-2015, a les
20.00 hores, amb la proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 18, reguladora de
la llar d’infants.
 Informació sobre el funcionament del Casal d’estiu 2015 i la possible ampliació de serveis
pel mes de setembre.
 Informació sobre l’estat de gestió del torrent de la Cabana i entorns.
 Informació sobre les obres de construcció de la nova escola Pirineu i convocatòria de la
comissió de seguiment.
 Debat sobre la prohibició de circulació en un tram del carrer Pompeu Fabra en determinats
períodes de l’any.
 Informació sobre l’estat de tramitació dels expedients d’obres i activitats referents a la nova
nau de la indústria Comercial de la Forja, SA.
2.3 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
L’alcalde explica les activitats previstes per a la resta del mes de juliol: III Concurs Nacional
Caní, festa del barri del Roser, Programa l’Estiu a Campdevànol.
3.

Informació de regidories

El regidor Sr. Sergi Corbatera informa sobre el procediment a seguir per a l’aprovació del Pla
Estratègic de l’Ajuntament de Campdevànol pel període 2015-2018.
El regidor Jordi Tubau explica els problemes que han sorgit amb el servei de socorristes de la
piscina municipal.
4.

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,

Montserrat Borrull Fragoso

Joan Manso i Bosoms
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