Ajuntament de Campdevànol
Expedient núm.: 162/2017
Acta de la sessió ordinària núm. 7/2017 de/d’ 30 / de març / 2017
Dia i hora de la reunió: 30 de de març de 2017, a les 19 hores

ACTA 7/2017
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 30.3.2017
Assistents
Joan Manso i Bosoms , alcalde
Amb veu i vot

Fi: 19:40

Dolors Costa Martínez

Campdevànol es reuneixen els membres

Sergi Corbatera Jorge

de la Junta de Govern a l’objecte de

Joan Manso i Bosoms

celebrar

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament de

la

convocatòria,
Convidats:

l’alcalde

sessió,
sota

la

en

primera

Presidència

de

Sr Joan Manso i Bosoms i en

Amb veu i sense vot

virtut i l’assistència dels regidors què es

Gerard Fossas Noguera

relacionen al marge.

Jordi Tubau Mitjavila
Maria del Mar Casals Serras
Blanca Sánchez González

Absents
Actua com a secretària accidental la Sra. 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:
1. Règim Interior i Territori
1.1 Aprovació acta sessió anterior de data 17.3.2017 acta núm. 6/2017
2.Serveis de Barris, Generals , Comerç i Fires
3.Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
Diligència de secretària interventora de l’Ajuntament de Campdevànol, la Sra de Núria Charques Grífol, , fa constar
que la present acta ha estat aprova definitivament en la sessió de la JGL de data 7.4.2017 núm. 8/2017
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Núria Charques Grífol (2 de 2)
Secretària interventora
Data Signatura: 10/04/2017
HASH: 8d20747e7945cbacb8a2db491b29f377

Presidència:
Membres:

Inici: 19 h.

Número : 2017-0007 Data : 10/04/2017

Lloc de celebració: Ajuntament
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Joan Manso Bosoms (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 11/04/2017
HASH: 22f86b88cf52417632d22c9f85c30182

Assumpte: Convocatòria de la Junta de Govern Local 30.3.2017

Ajuntament de Campdevànol
3.1 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2017, segons àrees
O/2017/6
P/2017/5
3.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.
3.3 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta
4.Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i Món Rural

7. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
8. Informació de Presidència
8.1 Altres assumptes d’interès
8.2 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
9. Informació de regidories
10. Varis, precs i preguntes
El president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del dia:
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Règim Interior i Territori
1.2 Aprovació acta sessió anterior de data 17.3.2017 acta 6/2017
S’aprova per unanimitat

Número : 2017-0007 Data : 10/04/2017

6. Serveis de Cultura, Festes i Comunicació
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5. Servei de Turisme, Benestar Social, Atenció a la gent gran i Joventut

3.Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
3.1 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2017, segons àrees
O/2017/6
P/2017/5
S’aprova per unanimitat
Els regidors revisen les factures de les àrees.
La intervenció adverteix d’algunes factures amb fiscalització desfavorable per constituir
OPAS (factures devengades al 2016)
3.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.

Diligència de secretària interventora de l’Ajuntament de Campdevànol, la Sra de Núria Charques Grífol, , fa constar
que la present acta ha estat aprova definitivament en la sessió de la JGL de data 7.4.2017 núm. 8/2017
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2.Serveis de Barris, Generals , Comerç i Fires

S’aprova per unanimitat
3.3 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta
4.Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i Món Rural
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 Altres assumptes d’interès
8.2 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
9 Informació de regidories
Alcaldia : Informa :
1-

Nova escola. La descontaminació del solar es troba en fase d’execució el seu cost és
d’uns 200.000 euros . Aquesta setmana s’ha fet la reunió amb la Direcció de l’escola

Diligència de secretària interventora de l’Ajuntament de Campdevànol, la Sra de Núria Charques Grífol, , fa constar
que la present acta ha estat aprova definitivament en la sessió de la JGL de data 7.4.2017 núm. 8/2017
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Ajuntament de Campdevànol

Ajuntament de Campdevànol
per informar-los de l’estat de la situació de la nova escola. Ens han informat que
seran

favorables els informes de salut públic que valida la construcció en

l’emplaçament de cal Ribalaigua .
2-

El projecte d’auditoria energètica es troba definitivament aprovada , ara
començarem el tràmit de redacció de plecs.

3-

El mes d’abril es tramitarà un ple extraordinari per l’aprovació del projecte del
pavelló municipal

4-

S’ha fet una reunió amb els propietaris i l’alcalde de les Llosses per dur a terme un

acabar de decidir si e permet el bany i si actuem amb restricció d’accés mitjançant
una eco-taxa
5-

La tresoreria municipal es troba en bon estat, hem rebut
Generalitat, hem cancel·lat préstecs ponti ens hem acollit

endarreriments de la
al Pla d’assistència

financera amb 101.000 euros.
6-

S’ha procedit a l’obertura de sobre de la sala Diagonal, amb dues ofertes , estem
pendents del resultat de la Baremació

7-

S’ha

finalitzat el procés de selecció del contracte relleu de l’oficial segona de la

Brigada.
8-

En breu iniciarem la segona fase de la implantació del gestor d’expedients

9-

S’aprovarà

en breu la licitació de les obres de façana i coberta

de l’ajuntament

inclosa en un PUOSC.
10. Varis, precs i preguntes
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conjuntament, la previsió passa per la signatura d’un conveni a 4 bandes en que cal
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front en comú amb el torrent de la Cabana , hi ha un acord inicial de treballar

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, Alcalde, Joan Manso
en dono fe.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Diligència de secretària interventora de l’Ajuntament de Campdevànol, la Sra de Núria Charques Grífol, , fa constar
que la present acta ha estat aprova definitivament en la sessió de la JGL de data 7.4.2017 núm. 8/2017
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Bosoms, aixeca la sessió essent l’hora a dalt indicada el qual, com a Secretària interventora,

