ACTA 2/2013
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 23 DE GENER DE 2013
Assistents
Inici: 19:00
Joan Manso Bosoms
Joaquim
Serrador Fi: 20:30
Rabaseda
Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament
Gerard Soler Serra
de Campdevànol es reuneixen els
membres de la Junta de Govern a
l’objecte de celebrar la sessió, en
primera
convocatòria,
sota
la
Col·laboradors Jaume Garcia Anglada
Presidència de l’alcalde i l’assistència
Convidats:
Marta Bardulet
Farrés dels regidors i col·laboradors què es
relacionen al marge.
Dolors Costa Martínez
Presidència:
Membres:

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. Acord de sol·licitud canvi de destinació de determinades
actuacions PUOSC 2012
3. Informe d’Alcaldia
4. Informe de les regidories
5. 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 número 1, de la sessió de 9 de gener de 2013.
2. ACORD DE SOL·LICITUD CANVI DE DESTINACIÓ DE DETERMINADES
ACTUACIONS PUOSC 2012
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La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en la sessió de 2 de desembre de
2011, va aprovar la formulació del PUOSC de l’anualitat 2012 de l’Ajuntament de
Campdevànol amb la inclusió de les actuacions següents:
Obra
885
886
887

Actuació
Reforma i adequació de la plaça del Roser
Obres complementàries de la piscina municipal
Abastament d’aigua en zona elevada

Pressupost Subvenció
127.302,90 112.806,56
289.299,61 160.000,00
361.610,51 253.127,20

L’actual situació econòmica i les necessitats dels veïns del municipi fan necessària una
reformulació de part de les actuacions (“Reforma i adequació de la plaça del Roser” i
“Abastament d’aigua en zona elevada”) que sumen un pressupost de 488.913,41.-€,
amb un import subvencionat de 365.933,76.-€.
Els Serveis Tècnics municipals i GIACSA han redactat la documentació tècnica següent:
Actuació
Avantprojecte “Reforma, adequació i ampliació dels vestidors del camp
de futbol municipal”
Memòria valorada “Millora del ferm de zones altes i centre del municipi
de Campdevànol”
Memòria Valorada “Millora en la seguretat viària a les urbanitzacions
del Castell i Vista Alegre de Campdevànol”
Memòria Valorada “Millora enllumenat del tram urbà de la Carretera de
Gombrèn”
Avantprojecte per l’augment de pressió al barri del Roser de Campdevànol
Total pressupost actuacions

Pressupost
145.791,85
78.611,61
35.207,95
59.302,00
170.000,00
488.913,41

Fonaments de dret
−
−

Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya, 2008-2012.
Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s’aproven les bases d’execució del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012.

Acord
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Aprovar els avantprojectes i les memòries valorades, redactades per GIACSA i els
Serveis Tècnics municipals, abans relacionades.
2. Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament de renunciar a la subvenció corresponent a les actuacions “Reforma i adequació de la plaça del Roser” i “Abastament
d’aigua en zona elevada” incloses en el Programa general per l’anualitat 2012 del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, per aplicar-la íntegrament a les noves
sol·licituds d’inclusió següents:
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Actuació
Avantprojecte “Reforma, adequació i ampliació dels vestidors del
camp de futbol municipal”
Memòria valorada “Millora del ferm de zones altes i centre del municipi de Campdevànol”
Memòria Valorada “Millora en la seguretat viària a les urbanitzacions del Castell i Vista Alegre de Campdevànol”
Memòria Valorada “Millora enllumenat del tram urbà de la Carretera de Gombrèn”
Avantprojecte per l’augment de pressió al barri del Roser de
Campdevànol
Total pressupost actuacions

Pressupost
145.791,85
78.611,61
35.207,95
59.302,00
170.000,00
488.913,41

3. Facultar a l’alcalde, Joan Manso i Bosoms, per a la formalització de la sol·licitud i
quantes actuacions siguin necessàries al respecte.
4. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple ordinària que es celebri.
3. INFORME D’ALCALDIA
L’alcalde informa dels assumptes següents:
•

•
•
•
•
•
•

El 31 de gener de 2013 es realitzarà sessió ordinària del Ple, en la qual el Sr.
Jaume García prendrà possessió del càrrec de regidor i es portaran a terme els
canvis de cartipàs oportuns. També repassa els altres temes que es tractaran en
aquest Ple.
Informa sobre l’evolució de les negociacions amb els delegats sindicals en relació
amb els calendaris laborals 2013
Informa sobre la baixa de la Sra. Sandra Bartés i la necessitat de substituir-la per
no perdre la subvenció del SOC.
Informa sobre el tancament de la llar de jubilats perquè la concessionària hi portarà
a terme diverses obres d’adequació. Durant aquests dies, s’obrirà per als jubilats la
planta baixa del Centre Cívic.
Informa sobre la petició formulada per diversos veïns per a la tala dels arbres del
passeig de Can Branques.
Informa sobre l’adquisició per part del Consell Comarcal de 33 nous contenidors de
rebuig al municipi.
Informa sobre les diverses convocatòries de subvencions obertes.

4. INFORME DE LA REGIDORIA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
El Sr. Soler informa dels assumptes següents:
•

Informa sobre l’estat actual del pla de tresoreria i l’elaboració del pressupost per al
2013.
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5. INFORME DE LA REGIDORIA DE CULTURA, FESTES, BENESTAR SOCIAL I
SALUT
La Sra. Bardulet informa en relació amb:
•

Exposa l’agenda del cap de setmana.

6. 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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