ACTA 12/2013
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 29 DE MAIG DE 2013
Assistents
Presidència: Joan Manso Bosoms
Membres:
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada
Gerard Soler Serra
Dolors Costa Martínez

Inici: 19:00
Fi: 20:00
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 de les actes de la sessió anterior
2. Informe d’alcaldia
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 de la sessió ordinària número 11, de 15 de maig de
2013.
2. INFORME D’ALCALDIA
L’alcalde tracta els assumptes inclosos en l’ordre del dia del proper Ple ordinari
convocat pel 30 de maig, que són els següents:
1r .Aprovació de l'acta de la sessió anterior
1.1 Aprovació de l’acta de la sessió del dia 4/4/2013
2n. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
2.1 Aprovació de la contractació d'una nova pòlissa d'assegurança de vida
col·lectiva en compliment d'allò que estableix l’article 33 del Conveni de les

condicions de treball del personal laboral i l’Acord de condicions per a
funcionaris de l’Ajuntament de Campdevànol
2.2 Aprovació d'un conveni de cessió per ocupació de terreny per instal·lar un
centre de transformació i servitud de pas sobre terrenys municipals a favor de
LERSA ELECTRICITAT, SL
2.3 Acord de concessió de bonificacions d’impostos i taxes per llicències
d’obres de connexió de clavegueram
2.4 Aprovació inicial de modificació de l'ordenança de retolació de carrers i
numeració d’edificis
3r. Propostes de l’Àrea de Barris, Serveis Generals i Ensenyament
3.1 Aprovació definitiva del Reglament de règim d’ús i adjudicació dels horts
urbans de Campdevànol.
4t. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
4.1 Aprovació de l'addenda número 2 del Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Campdevànol i el Consorci Ripollès Desenvolupament per al
projecte Terra de Comtes i Abats, signat el 3 de febrer de 2010
5è. Propostes de l’Àrea de Cultura, Festes, Benestar Social i Joventut
5.1 Aprovació del conveni de col·laboració per la prestació de serveis i
organització d’activitats en l’àmbit cultural del municipi de Campdevànol entre
l’Ajuntament de Campdevànol i el Cercle Campdevanolenc
6è. Mocions dels grups municipals
6.1 Moció a favor de declarar la Festa de Sant Joan com la Festa nacional dels
Països Catalans
6.2 Moció presentada pel grup municipal del PSC per la celebració mensual
dels plens ordinaris
7è. Control de l’acció de govern
7.1 Donar compte dels Decrets d’alcaldia aprovats des de la darrera sessió
plenària.
7.1.1 Donar compte de l'adquisició d'un nou vehicle per a la brigada
municipal i de l'acord de desafectació del vehicle vell.
7.1.2 Donar compte de l'aprovació de l'oferta de places de la Llar
d'Infants El Barrufet pel curs 2013-2014
7.2 Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
7.3 Seguiment de la prestació de serveis públics
7.3.1 Donar compte de l'informe de gestió del servei municipal d'aigua
de Campdevànol - Anualitat 2012
7.3.2 Donar compte del balanç de les gestions portades a terme pel
Punt d'Infoenergia a Campdevànol durant l'any 2012 per a la reducció
de la despesa energètica en l'enllumenat públic urbà
7.4 Donar compte dels convenis i contractacions
7.4.1 Donar compte de l'Adhesió al Conveni entre el Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, l'Associació Catalana
de Recursos Assistencials, la Federació de Municipis de Catalunya i
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques "Compartim taula" per
part de l'Ajuntament de Campdevànol
7.4.2 Donar compte de la contractació administrativa dels darrers dos
mesos
7.4.3 Donar compte de la contractació del director/a del Casal d’Estiu
7.5 Informació de l’equip de govern per àrees
7.6 Precs i preguntes

Seguidament, informa de l’estat d’evolució de les negociacions amb l’empresa Correos
i Telégrafos SA, per la concessió administrativa d’ús del local on hi ha Oficina de
Correus del municipi de Campdevànol. S’acorda que en cas d’arribar a un acord abans
del Ple, es proposi d’incorporació d’aquest punt a l’ordre del dia.

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

