ACTA 21/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2012
Assistents
Presidència:
Membres:

Joan Manso Bosoms
Marta Bardulet Farrés
Helga Pujol Pons
Joaquim Serrador Rabaseda
Gerard Soler Serra
Jaume Garcia Anglada

Col·laboradors
S’excusen:

Dolors Costa Martínez

Inici: 18:30
Fi: 20:30
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. Sol·licitud de subvencions per a la realització d’actuacions de foment
de l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració social
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 20, de la sessió de 5 de desembre de 2012.
2. SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A LA REALIZACIÓ D’ACTUACIONS DE
FOMENT DE L’OCUPACIÓ, MITJANÇANT PROGRAMES DE COL.LABORACIÓ SOCIAL
En data 11 de desembre de 2012, l’Ajuntament de Campdevànol va sol·licitar ajuts per a
tres programes de col·laboració social, en base a l’Ordre EMO/396/2012, de 29 de novembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a
la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració
social en administracions públiques, amb persones perceptores de prestacions d’atur.
Aquests programes són els següents:
•
•
•

Renovació de les instal·lacions de l’enllumenat del barri del Roser.
Informadors i vigilants ambientals per a la promoció i protecció del medi natural del municipi de Campdevànol.
Dinamització i promoció d’espais públics socials i de l’associacionisme cultural.

La Junta de Govern Local ACORDA:
1. Aprovar els programes relacionats anteriorment.
2. Ratificar la sol·licitud de les subvencions esmentades en tots els seus extrems..
3. Facultar l’alcalde Sr. Joan Manso i Bosoms per a portar a terme les actuacions necessàries per fer efectiu aquest acord.
3. INFORME D’ALCALDIA
L’alcalde informa dels assumptes següents:
•

•
•

•
•

Es necessària la realització d’una sessió extraordinària del Ple. Els assumptes a tractar en
aquesta sessió són: l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals,
l’acord de validació del POUM i la moció en defensa de l’escola catalana. S’acorda que
aquesta es porti a terme el proper dia 27 de desembre.
Informa de diverses problemàtiques tant d’activitats com de propietat que afecten alguns
veïns del municipi.
Informa de la reunió amb els responsables del PUOSC del Departament de Governació i
del resultat de l’estudi de les possibles actuacions a realitzar en el proper PUOSC 20132016, que es preveu que s’ampliï el termini fins a finals de febrer, així com la possibilitat
de modificar les obres finançades pel PUOSC 2012 per adequar-les a les necessitats
actuals. El dia 9 de gener es disposarà de tots els avantprojectes i memòries valorades
per analitzar detalladament quines obres s’aplicaran al PUOSC 2012.
Informa de l’actual situació de la concessió de la Sala Diagonal i la necessitat de trobar
una solució per millorar-ne la seva gestió. S’acorda convocar una reunió amb el
concessionari per tractar aquest assumpte.
S’està estudiant la possibilitat de modificar l’orientació de l’actual sistema de
comunicacions de l’Ajuntament.

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

Informa de les al·legacions a les ordenances fiscals presentades pel grup socialista i de la
proposta de resolució de cadascuna d’elles.
Es continua treballant amb el pressupost per al 2013, la previsió és que pugui ser
aprovat els primers mesos del 2013.
Informa sobre l’estat actual del pla de tresoreria, el tancament de la pòlissa el 31 de
desembre d’enguany i la necessitat de contractar una nova pòlissa pel mateix import
l’any 2013.
5. INFORME DE LA REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS I GOVERNACIÓ

El Sr. Serrador informa dels assumptes següents:
•
En relació amb el Consell de Poble, s’exposa la necessitat d’estudiar la seva continuïtat o
la seva reorientació, la qual cosa serà tractada en futures reunions.
•
S’ha iniciat la negociació amb els representants sindicals en relació amb els nous horaris,
reorganització del personal, vacances, dies d’assumptes propis...
6. INFORME DE LA REGIDORIA DE BARRIS, MEDI AMBIENT I HABITATGE
La Sra. Pujol informa dels assumptes següents:
•

S’estan portant a terme les reunions amb cadascun dels barris del municipi per informarlos de les actuacions fetes i per tal que aportin propostes de futur. Es valora molt
positivament aquesta experiència.

7. INFORME DE LA REGIDORIA DE CULTURA, FESTES, BENESTAR SOCIAL I
SALUT
La Sra. Bardulet informa en relació amb:
•
•

•

Exposa el calendari d’actes de la Fira de Nadal i dels Reis.
En relació amb la Llar de Jubilats, la concessionària ha demanat la possibilitat de tancar
durant quinze dies per poder fer vacances. Es demanarà que durant aquests dies realitzi
les obres que es va comprometre a realitzar i es buscarà una reubicació dels jubilats
durant els dies que la Llar estigui tancada.
Exposa l’agenda del cap de setmana.
8. 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

