ACTA 15/2011
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 6 D’OCTUBRE DE 2011
Assistents
Presidència:
Membres:

Convidats:
Regidors

Excusen:
Collaboradors

Joan Manso Bosoms
Helga Pujols Pons
Montserrat Portabella Darnés
Joaquim Serrador Rabaseda
Gerard Soler Serra
Marta Bardulet Farrés

Dolors Costa Martínez
Jaume Garcia Anglada

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament
de Campdevànol, essent les 19:00
hores, 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 i
collaboradors què es relacionen al
marge.

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 13-02-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009,
de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
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.
2.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Aprovació de la segona addenda al contracta programa amb GIACSA
2.2. Reconeixement del deute en concepte de dèficit en la liquidació del servei de
subministrament d’aigua potable 2011.

3.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i excusa els convidats que no han pogut
assistir que consten reflectits a l’encapçalament de l’acta.
Seguidament 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 número 14, de la sessió de 22 de setembre.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
2.1. Aprovació de la segona addenda al contracta programa amb GIACSA
En data 8 de juliol de 2009 les parts van signar un Contracte-Programa que té per
objecte la gestió del servei municipal d’abastament d’aigua domiciliari al municipi
de Campdevànol per part de GIACSA, en tant que societat de capital íntegrament
públic i mitjà propi del Consorci de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, al qual es
va atribuir la gestió consorciada del servei.
En data 27 de març de 2011 es va aprovar una addenda d’actualització del
contracte programa.
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Vista la segona proposta de modificació del contracte programa per a la gestió del
servei municipal d’abastament d’aigua domiciliari a Campdevànol per tal
d’actualitzar i concretar les inversions previstes a l’anterior contracte programa;
Vist l’informe favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Aprovar l’addenda al contracte que concreta i actualitza el compromís de GIACSA
de realitzar les inversions dels exercicis 2011 i 2012.
2. Trametre aquesta resolució a GIACSA per a al seva deguda constància
3. Donar-ne compte al Ple a la propera sessió que se celebri
2.2. Reconeixement del deute en concepte de dèficit en la liquidació del
servei de subministrament d’aigua potable 2011.
Atès que consta a l’estudi tarifari pel 2011 un dèficit en el finançament del servei
d’abastament d’aigua potable de Campdevànol que al dia d’avui s’ha ajustat en un
import de 31.000 €;
Atès que cal reconèixer el dèficit de finançament dels servei en favor de GIACSA;
Vist l’informe favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Reconèixer la existència d’un deute derivat del dèficit en la previsió de la
liquidació del servei de subministrament d’aigua de l’any 2011 en favor de
l’empresa GIACSA per import de 31.000 €, a reserva de l’ajustament derivat de la
liquidació de l’exercici corresponent.
2. Fer efectiu el pagament d’una bestreta per import de 15.000 € en el moment en
que les disponibilitats de Tresoreria ho permetin.
3. NOTIFICAR aquesta Resolució a GIACSA per a la seva deguda constància i
comunicar-la a Tresoreria i Intervenció.

3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1. Es comenta un escrit del Consell Comarcal sobre carències de cobertura 3G al
municipi. Ho demanarem als serveis tècnics i li comunicarem al Consell.
3.2. S’ha demanat informe sobre el tall d’aigua no previst al Castell. Sembla ser
que va ser SOMASRSA quan netejava un dipòsit de l’ETAP .
3.3. Demà hi ha Comissió Paritària amb el personal per tractar diversos temes.
Tots els regidors hi estan convidats
3.4. El Consell Comarcal ens comunica el nomenament de membres de la Comissió
Consultiva d’Accés Motoritzat al Medi Natural. Campdevànol no té representant
però serem convidats quan es tracti d’un tema que ens afecti.
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3.5. El Consell Comarcal ens demana el nomenament d’un membre representant a
la Junta de Protecció Civil Comarcal --que ha ser l’alcalde-- i que nomenem també
un suplent.
Per unanimitat s’acorda nomenar el Sr. Joaquim Serrador com a suplent de l’alcalde
que és el titular.
3.6. Del tema del veí amb malaltia Diògenes: ha netejat el pati de l’habitatge, ha
llançat la brossa al carrer (la Brigada ja la va recollir) i ha comunicat a l’Alcaldia que
es ven el pis i marxa a viure a fora. De moment no cal fer cap més actuació.
3.7. 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 quan
són les 20:34 hores.
El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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