ACTA 16/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2012
Assistents
Presidència:
Membres:

Col·laboradors

Joan Manso Bosoms
Gerard Soler Serra
Marta Bardulet Farrés
Helga Pujols Pons
Dolors Costa Martínez
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada

Inici: 19:00
Fi: 20:35
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 i
col·laboradors 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 1302-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009, de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 274-2009, ratificada per Resolució de 19 d’abril 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 l’acta de la sessió anterior

2.

Informe de Resolucions de l’Alcaldia

3.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories

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 número 15, de la sessió de 30 d’agost de 2012.
2. INFORME DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
L’alcalde informa:
2.1. Contracte amb Easydentic
Debatut pels assistents s’acorda requerir l’empresa per tal que facin el manteniment de la
instal·lació que tenim contractada.
2.2. Ordre del dia del proper Ple ordinari
Els assistent repassen els punts de l’ordre del dia del proper Ple ordinari previst pel dia 27 de
setembre.
Es donarà compte de les modificacions del cartipàs municipal
2.3. Conveni amb l’ACA pel manteniment de lleres
Els assistents estudien el contingut del conveni i acorden que després d’un anàlisi jurídic més
profund l’Alcalde decideixi a criteri seu sotmetre l’aprovació del conveni a consideració del Ple
o no.
2.4. Festa major 2012
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L’alcalde i els assistents repassen els actes previstos per la Festa Major per tal de garantir-hi
l’assistència de representació municipal a tots ells.
2.5. PUOSC 2013-2016
L’alcalde explica que ha encarregat a la tècnica la redacció de les memòries valorades per
actuacions de manteniment i reformes a presentar a la convocatòria del PUOSC prevista pel
mes de novembre de 2012.
Hi ha previstes actuacions al ferm dels carrers, als vestidors del camp de de futbol i al
pavelló, tancament de contenidors, xarxa d’aigua, jardinament...
Encarrega als regidors de les diferents àrees l’elaboració de propostes d’actuacions per tal
que la tècnica les pugui elaborar amb temps de presentar-les al PUOSC.
Es preveu que hi haurà subvenció del 60% de les actuacions i recomana que siguin
actuacions entre 30.000 € a 50.000 €, més o menys, a ser possible.
2.6. Nova incidència amb el vigilant Sr. Jordi Tubau
L’alcalde explica que la regidora de cultura va encarregar unes tasques que havia de dur a
terme el vigilant Jordi Tubau ahir dimecres a la tarda.
Els veïns afectats es van presentar a l’Ajuntament queixant-se que no s’havia fet l’actuació.
El vigilant s’ha excusat aquest matí davant l’Alcaldia per no haver fet l’actuació que li havia
encarregat la regidora.
3. PROPOSTES DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
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.
El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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