Expedient núm.: 204/2017
Assumpte: Convocatòria de la Junta de Govern Local 7.4.20177
Acta de la sessió ordinària núm. 8/2017 de/d’ 7 / d’abril / 2017
Dia i hora de la reunió: 6 de d’abril de 2017, a les 19 hores
Lloc de celebració: Despatx Alcaldia
Ordre del Dia:

ACTA 8/2017
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 7.4.2017
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

Secretària interventora
Núria Charques Grífol
En el municipi de Campdevànol essent 7 / d’abril / 2017, es reuneixen en Despatx Alcaldia, la
Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió ordinària, prèviament convocada, sota la
presidència de Alcalde, Joan Manso Bosoms, amb assistència dels Srs. Regidors que
s’enumeren al marge.
No assisteixen excusant la seva assistència els Srs. Regidors enumerats al marge.
La Corporació està assistida per Secretària interventora, Núria Charques Grífol, que dóna fe de
l’acte.
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Joan Manso Bosoms (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 03/05/2017
HASH: 22f86b88cf52417632d22c9f85c30182

Presidència:
Membres:

Inici: 19 h.

Número : 2017-0008 Data : 28/04/2017

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Núria Charques Grífol (1 de 2)
Secretària interventora
Data Signatura: 28/04/2017
HASH: 8d20747e7945cbacb8a2db491b29f377

Ajuntament de Campdevànol

Ajuntament de Campdevànol
Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució de la Junta de Govern Local, atès que
es compleix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de membres, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
1. Règim Interior i Territori
1.1 Aprovació acta sessió anterior de data 30.3.2017 acta núm. 7/2017

3.1 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2017, segons àrees
O/2017/7
P/2017/6
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
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.
8.3 Informació dels cap d’àrea

Número : 2017-0008 Data : 28/04/2017

3.Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.Serveis de Barris, Generals , Comerç i Fires

9. Informació de regidories

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

ORDRE DEL DIA
1. Règim Interior i Territori
1.2 Aprovació acta sessió anterior de data 30.3.2017 acta núm. 7/2017
S’aprova per unanimitat

2.Serveis de Barris, Generals , Comerç i Fires
3.Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
3.1 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2017, segons àrees
O/2017/7
P/2017/6
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10. Varis, precs i preguntes

Ajuntament de Campdevànol
S’aproven per unanimitat, amb les esmenes als llistat F

que consten dels diferents

regidors
(Orgànica 2) Regidoria de Barris, serveis Generals , comerç i fires: La regidora demana
que la factura F/2017/260 esperar el seu pagament. La intervenció respon que consten
contractes signats que avalen la seva facturació , però que no obstant l’alcaldia entén
erronis. La intervenció adverteix que generaran morositat .
Orgànica 7. Regidoria ensenyament: la intervenció fa constar que la factura de Núria
Pascal no conta l’activitat per l’adquisició .
Palou

de lots de nadal que cal comptabilitzar com una OPA del

Factura de Joprada núm 98 i 99 al carrer del Cortaló i MAS Palou

no signades pel

tècnic municipal de l’àrea .
3.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.
S’aprova per unanimitat
3.3 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta
S’aprova per unanimitat
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
Alcaldia Explica

Número : 2017-0008 Data : 28/04/2017

Factura Manso

2016 , atès el període de devengo en concordança amb el PGCP

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Orgànica 1. Regidoria territori i règim intern : la intervenció fa constar que consta :

1-El contracte del Bar diagonal i gestió neteja, ball, .... i els canvis en la nova gestió vers
posat equip de so que ens permetrà utilitzar si ho demana l’ajuntament

a la sala

Diagonal. Insta al regidor G. Fossas que parli amb ell per posar-se d’acord
L’alcalde explica l’agenda d’activitats i les agendes dels regidors, Caramelles, Ous de
Pascua, Sant Jordi, cine fòrum...., presentació llibres

diumenge i dissabte

Josep Maria

Sebastian.. Biblioteca oberta el cap de setmana de Sant Jordi , Celebració del Certamen
literari amb gran èxit d’ inscrit 332 obres.
Excursions :Brusel·les, Andorra, ... visita de Noruega... pubilla a 1 de maig , ....
Regidor G. Fossas demana si ha propostes d’estiu, espectacle al carrer... . L’alcalde diu
que cal insistir amb els turistes dels càmpings de les activitats d’estiu.
Regidor S. Corbatera demana si

tira endavant

la contractació de

tiquets

eco-taxa.

S’acorda que si que ho tiri endavant. La intervenció informa que ha la present data no hi
ha consignació .
Contractació jardineria , està en licitació en termini de presentació fins el dia 20 d’abril.
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la dels anys anteriors. Necessari planificar be les actuacions municipals. L’empresa ha

Ajuntament de Campdevànol
Demanen com està el tema de telefonia al polígon de Niubó. Sembla que hi ha el tub, i
l’altre es el cablejat. Cal saber com estar , ho demana a la Tècnica que diu que ho
mirarà.
L’Alcalde explica que hi ha mal ambient entre l’AMPA i Direcció de l’escola però els ha
demanat paciència i que mirin d’arranjar-ho .
L’Alcalde explica l’estat de tramitació de la Capitalitat, diu que està tot arranjat, finalitza
termini pagament dia 12.
Han canviat l’educadora municipal la nova iniciarà la setmana vinent.

Tècnica de territori i servei a les persones. Cristina Ramisa
CCR _ Oferta de servei queixes. Oficina al consumidor ubicada al municipi si es vol, amb
disposició de desplaçament al municipi

un divendres

als municipis que ho demanin

alternativament.
S’acorda demanar-ho .
Torrent: Setmana Santa brigada pujarà a netejar mati 1 o 2 hores i vespres ? en principi
2 persones 2 S’acorda 2 persones dues hores al mati
Pavelló: Tema plica biomassa per la caldera , ho portarà la 1 d’abril. Diu que l’arquitecte
diu anar just de pressupost i vol saber si el sostre existent te aïllament i si quan plou fa
soroll, els regidors diuen que no i segurament no te aïllament.
S’han iniciat les obres del carrer 11 de setembre .
L’alcalde diu que no faci perforació al subsòl del pavelló que hauria problemes. La Tècnica
esmenta que dimecres venen a fer el geotècnic. La interventora informa que el geotècnic
està fora de pressupost Tècnica de Serveis Generals M. Borrull.
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8.3 Informació dels cap d’àrea
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8.2 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.

- El raconet tanca , però han vingut ha demanar informació sobre l’activitat i tenen hora
- Jaume Amat ha demanat legalització Planta Paltea , el CCR ha informe favorable, però ha
de demanar autorització d’abocament a l’ACA.
9. Informació de regidories
10. Varis, precs i preguntes
I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, Alcalde, Joan Manso
Bosoms, aixeca la sessió essent les 20:15. hores, el qual, com a Secretària interventora,
en dono fe.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: 6WP46DLCPDN63FW254QCWCRPR | Verificació: http://campdevanol.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

amb l’enginyer

