ACTA 30/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 13 D’OCTUBRE 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. 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 l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova l’acta núm. 29 de la sessió ordinària de 29 de setembre de
2014.
2. 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.

−

Agenda d’Alcaldia i gestió institucional.

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

