ACTA 2/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 15 DE GENER 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: 20:00
Fi: 20:30
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. Sol·licitud dels programes DIPSALUT
2. Acord d’adhesió al Pla Pilot d’implantació del programari GOAL de suport a arxius
municipals
3. Varis
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del
dia:

1. SOL·LICITUD DELS PROGRAMES DIPSALUT
Fets
L’Ajuntament de Campdevànol està adherit al Dipsalut (Organisme de Salut Pública de la
Diputació de Girona), fet que permet l’accés als diferents programes específics que donen
cobertura a les competències municipals en salut pública i a les polítiques de promoció de la
salut adreçades a col·lectius de risc.
Fonaments de dret
Fins al dia 31 de gener de 2014 estan obertes les convocatòries per sol·licitar els diversos
programes a través del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP), en el marc
de la Seu electrònica de Dipsalut..
Proposta
Per tant, es proposa:

1. Sol·licitar el programa Pt01. de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt risc de
transmissió de legionel·losi i autoritzar el pagament de la taxa de 440,00 €.
2. Sol·licitar el programa Pt02. de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix risc per a la
transmissió de legionel·losi i autoritzar el pagament de la taxa de 384,00 €.
3. Sol·licitar el programa Pt04. d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del
consumidor.
4. Sol·licitar el programa Pt09. de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils i
autoritzar el pagament de la taxa de 36,00 €.
5. Sol·licitar el programa Pt13. de difusió dels plans de control als establiments alimentaris de
competència municipal.
6. Sol·licitar el programa Pm01. de dinamització dels Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris
Saludables.
7. Comunicar aquest acord a Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona,
juntament amb la resta de documentació exigida a la convocatòria.
8. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, la
Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar expressament l’òrgan gestor per
comprovar-ho.
9. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13 de la Llei
38/2003, General de Subvencions.
S’aprova per unanimitat.

2. Acord d’adhesió al Pla Pilot d’implantació del programari GOAL de suport a
arxius municipals

La Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
ha endegat el procés d’implantació del programari GOAL (Gestió Oberta d’Arxius Locals) a
diferents ajuntaments i arxius municipals.
Aquesta aplicació donarà suport a la gestió administrativa i documental dels ajuntaments i
consells comarcals a través de la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya.
L’Ajuntament de Campdevànol ha estat seleccionat per a participar en el Pla Pilot que s’ha
posat en marxa per tal de començar a treballar amb el GOAL durant aquest any 2014.
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, acorda:
Sol·licitar a la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, la cessió del programari GOAL (Gestió Oberta d’Arxius Locals) a l’Ajuntament de
Campdevànol.

3. 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

