ACTA 29/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2014

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

Convidats:

Marta Bardulet Farrés
Dolors Costa Martínez

Inici: 20:00
Fi: 20:45
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. Aprovació actes de sessions anteriors
2. Aprovació certificació d’obra núm. 1 actuació Reforma, adequació i
ampliació dels vestidors del camp de futbol municipal de Campdevànol
3. Informació de presidència
4. 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 l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’acta núm. 28 de la sessió ordinària de 15 de setembre de
2014.

2. Aprovació certificació d’obra núm. 1 actuació Reforma, adequació i
ampliació dels vestidors del camp de futbol municipal de Campdevànol
Vista la certificació d’obra núm. 1, corresponent a les obres “Reforma, adequació i
ampliació dels vestidors del camp de futbol municipal de Campdevànol”, inclosa amb
el número 1331 en el Programa general per l’anualitat 2012 del Pla únic d’obres i

serveis de Catalunya 2008-2012, i que importa la quantitat de quaranta-cinc mil noucents vint-i-set euros amb seixanta-set cèntims (45.927,67.-€).
La Junta de govern local per unanimitat acorda:
1. Aprovar la certificació d’obra núm. 1 de les obres “Reforma, adequació i
ampliació dels vestidors del camp de futbol municipal de Campdevànol”, i que
importa la quantitat de quaranta-cinc mil nou-cents vint-i-set euros amb
seixanta-set cèntims (45.927,67.-€), que serà abonada al contractista
adjudicatari Construccions Desmo, SA.
2. Trametre el present acord, juntament amb dos exemplars de la certificació
d’obra aprovada, als Serveis Territorials a Girona del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya de
conformitat amb la base 11.1 d’execució del Pla.
3. Comunicat el present acord a Intervenció i al contractista adjudicatari als
efectes oportuns.
3. Informació de presidència
L’alcalde informa dels assumptes següents:
−
−
−
−
−
−

−
−

Dóna compte dels decrets d’alcaldia signats des de l’última Junta de Govern
Local.
Dóna compte de l’estat d’execució i contractació de les inversions per a
enguany.
Dóna compte de l’estat de les subvencions que estan en tràmit.
Informa de la propera contractació d’una persona a la llar d’infants per a
substituir temporalment una baixa.
Informa de la possibilitat d’adquirir un vehicle de l’ADF de Ripoll per a destinarlo a protecció civil.
Informa de la instància de la CUP de Campdevànol sobre l’elaboració d’un
moral reivindicatiu el proper 12 d’octubre a la paret de la piscina. Després de
diverses deliberacions, els regidors i regidores mostren la disconformitat a
aquesta proposta.
Fa balanç dels actes de la Festa Major.
Agenda d’Alcaldia i gestió institucional.

4. 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

