ACTA 4/2013
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 6 DE FEBRER DE 2013
Assistents
Presidència:
Membres:

Convidats:

Joan Manso Bosoms
Joaquim
Serrador
Rabaseda
Gerard Soler Serra
Jaume Garcia Anglada

Inici: 19:00
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
convocatòria,
sota
la
Marta
Bardulet
Farrés primera
Presidència de l’alcalde i l’assistència
Dolors Costa Martínez
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.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe d’Alcaldia
Informe de les regidories
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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Per unanimitat s’aprova l’Acta número 2, de la sessió de 23 de gener de 2013, i l’Acta
número 3, de la sessió extraordinària de 30 de gener de 2013.
2. INFORME D’ALCALDIA
L’alcalde informa dels assumptes següents:
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•
•
•
•
•
•

Informa sobre la sessió informativa del PUOSC 2013-2016 que s’ha portat a terme
en data d’avui a Girona destinada tant als càrrecs polítics com als tècnics.
Informa sobre l’evolució de les negociacions amb els delegats sindicals en relació
amb els calendaris laborals 2013
Informa sobre la negociació en relació amb els contractes de comunicació per al
2013.
Informa sobre les diverses convocatòries de subvencions obertes i les sol.licituds
formulades.
Informa sobre les sol·licituds de pressupostos de contractes menors que s’estan
tramitant relacionades amb el disseny gràfic, l’adquisició de material d’oficina i
gasoil per al 2013.
Informa en relació amb la reunió de la Comissió de seguiment de la Llei de Barris.

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

Informa sobre l’estat de les negociacions del pressupost per al 2013.

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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