ACTA 18/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 18 D’OCTUBRE DE 2012
Assistents
Presidència:
Membres:

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

Col·laboradors
Jaume Garcia Anglada
Excusa:
Membres:

Dolors Costa Martínez

Inici: 19:00
Fi: 21:00
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 i col·laboradors 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 l’acta de la sessió anterior

2.

Informe d’Alcaldia

3.

Propostes 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 17, de la sessió de 4 d’octubre de 2012.
2. INFORME D’ALCALDIA
L’alcalde informa dels assumptes següents:
•

Es necessària la realització d’una sessió extraordinària del PleEls assumptes a
tractar en aquesta sessió són: la modificació de les ordenances fiscals, una
modificació pressupostària i el sorteig de les meses per a les properes eleccions
del 25 de novembre. S’acorda que aquesta es porti a terme el proper dia 30
d’octubre.

•

El Conseller de Salut visitarà properament l’Hospital de Campdevànol.
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•

El pla de tresoreria i l’evolució econòmica de l’ajuntament, així com la necessitat de
cancel·lar la pòlissa de 250.000 euros el 31 de desembre de 2012.

•

Properament es publicarà al DOGC la convocatòria de subvencions del FEDER,
que finalitzarà el 18 de desembre, mitjançant la qual es sol·licitarà la reforma de la
plaça Clavé.

•

La convocatòria del PUOSC ha quedat suspesa fins passades les eleccions.

•

Informa que hi ha hagut una incidència important amb l’aigua, que durant mig dia
ha deixat sense aigua a tots els veïns del municipi. S’ha demanat un informe a
GIACSA per determinar què ha passat i a partir d’aquí prendre les mesures
oportunes.

•

Es realitzarà una sessió informativa a tot el personal de l’Ajuntament en relació
amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 20/2012. Aquesta anirà a càrrec
de la responsable del personal, l’Assun Ortega, i la secretària, la Pilar Llorens.

•

Informa que el proper dilluns l’Alcalde i la Regidora d’Ensenyament tenen una
reunió per parlar de l’estat en que es troba la tramitació de l’Avantprojecte d’obres
de construcció de nova escola.

•

Finalment, informa de l’agenda d’activitats per al cap de setmana i les reunions de
l’alcaldia de la pròxima setmana.

3. PROPOSTES DE LES REGIDORIES
Els regidors analitzen la possibilitat de reorganitzar els serveis de la policia local i el
funcionament de la brigada per tal que aquests siguin més eficaços.
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
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