ACTA 2/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 26 DE GENER DE 2015

Assistents
Presidència: Joan Manso Bosoms
Membres:
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada

Inici: 20:00
Fi: 20:55
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 i Fragoso, qui té
delegades les funcions de secretària per resolució de l’Alcaldia de 09/01/2015.
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:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació actes de sessions anteriors
2. Informació de Presidència
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. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Per unanimitat s’aprova l’acta núm. 1, de la sessió ordinària de 8 de gener de 2015.

2. Informació de presidència
L’alcalde informa dels assumptes següents:
 Informa de la previsió del proper Ple ordinari que es celebrarà el 5 de febrer.
 Informa sobre la convocatòria del concurs per cobrir la plaça de Secretaria
Intervenció.
 Informa de les gestions que des de l’Alcaldia s’han portat a terme en relació a
l’accident de Llentes.

 Informa de la reunió mantinguda amb el director d’Avançsa, Empresa de Promoció
i Localització Industrial de Catalunya, SA, en relació a la instal·lació d’una nova
màquina a Comforsa.
 Informa que la Generalitat de Catalunya ha adjudicat les obres de construcció de la
nova escola de Campdevànol a l’empresa Certis Obres i Serveis SAU.
 Informa que l’actual adjudicatària del servei de bar de la sala Diagonal ha
manifestat verbalment la voluntat de renunciar i, en conseqüència, s’haurà de
d’iniciar un nou procediment de contractació per a l’explotació d’aquest servei.
 Repassa i valora les obres i projectes municipals en procés d’execució.
 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
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-acctal.

Vist i plau
El president,

Montserrat Borrull i Fragoso

Joan Manso i Bosoms

