ACTA 5/2013
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRER DE 2013
Assistents
Presidència:
Membres:

Convidats:

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

Inici: 19:00
Fi: 20:45

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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Proposta sol·licituds Pla únic obres i serveis de Catalunya 20132016
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 LES ACTES DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Per unanimitat s’aprova l’Acta número 4, de la sessió de 6 de febrer de 2013.

2. PROPOSTA SOL·LICITUDS PLA ÚNIC OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA
2013-2016
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Vista la convocatòria per ala formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
2013-2016, segons Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases
reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període
2013-2016, i s’obre la convocatòria única per a aquest període.
En atenció a les fitxes de sol·licitud referides a les següents obres:
Ordre
prioritat

1

2

3
4

5
6
7

8
9

Actuació

Anualitat

Pressupost

Línia per a despeses de reparacions i manteniment

2013-2016

118.582,73.-€

2014

172.511,60.- €

2015

119.918,21.-€

2014

44.790,76.-€

2014

13.897,63.-€

2015

31.259,50.-€

2016

40.648,38.-€

2016

70.799,92.-€

2016

110.360,76.-€

2016

194.052,08.-€

Línia per a inversions
Millora de l’enllumenat públic a diferents barris de
Campdevànol
......................................................................
Arranjament i millora de la coberta i les façanes de l’
Ajuntament
..........................................................................
Substitució dels lavabos públics de la font del Querol ..
Millora en la seguretat viària en un tram del camí de
l’Auró
de
Campdevànol
....................................................
Implantació d’un pont passera al camí Ral
.....................
Implantació de sistemes d’ocultació de contenidors de
rebuig i reciclatge del municipi de Campdevànol .........
Millora de la xarxa de col·lectors de sanejament del
municipi
de
Campdevànol
................................................
Substitució de les fusteries exteriors del pavelló municipal .............................................................................
Adequació de la sala Diagonal per a la seva legalització ...........................................................................

La Junta de Govern Local, acorda:
1. Formular sol·licitud de subvenció per les actuacions esmentades dins el marc
de la convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2013-2016.
2. Aprovar les fitxes de sol·licitud de les obres abans esmentades, així com la documentció tècnica i administrativa corresponent.
3. Facultar al senyor alcalde, Joan Manso i Bosoms, per 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 que es celebri.

2

3. INFORME D’ALCALDIA
L’alcalde informa dels assumptes següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El 28 de febrer de 2013 es realitzarà sessió extraordinària del Ple per a l’aprovació
inicial del pressupost municipal per al 2013. També repassa els altres temes que
es tractaran en aquest Ple.
Informa sobre la presentació del mapa de capacitat acústica de Campdevànol.
Informa que properament es convocarà a tots el regidors per a la presentació de
les dades de sinistralitat i delictes al municipi, la qual la portarà a terme el Cap de
la Policia de Ripoll.
Informa sobre l’estat de tramitació de la urbanització del Pla de Niubó i de la
llicència de primera ocupació atorgada a una de les naus.
Informa sobre l’estat dels recursos contenciosos en relació amb les empreses
telefòniques.
Informa sobre els acords definitius amb els delegats de personal en relació amb els
calendaris laborals per al 2013.
Informa sobre les actuacions de millora de diferents zones verdes del municipi.
Informa sobre les diverses convocatòries de subvencions obertes i les sol·licituds
formulades.
Informa l’estat de tramitació i les ofertes rebudes dels contractes menors
relacionades amb el disseny gràfic, l’adquisició de material d’oficina i gasoil per al
2013.
Informa sobre les propostes rebudes en relació amb l’adquisició d’un vehicle per a
la brigada municipal d’obres.

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

Informa sobre les reunions mantingudes amb els representants del Grup Municipal
Socialista per a l’aprovació del pressupost per al 2013, així com de les reunions
que s’aniran mantenint fins al dia del Ple.

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.
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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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