ACTA 5/2012
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 29 DE FEBRER DE 2012
Assistents
Presidència:
Membres:

Convidades:
Regidora
Col·laboradora
Excusen:
Regidor
Col·laborador

Joan Manso Bosoms
Helga Pujols Pons
Montserrat Portabella Darnés
Gerard Soler Serra
Marta Bardulet Farrés
Dolors Costa Martínez

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 19:00 hores, 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.

Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de l’Ajuntament per la
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya per Resolució de 1302-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009, de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 274-2009).
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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
Propostes de l’Alcaldia i 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 4, de la sessió de 23 de febrer de 2012.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Justificació de subvencions a entitats del poble
L’alcalde informa que les entitats del poble han justificat les subvencions atorgades.
Hi ha conceptes que no són subvencionables com per exemple les quotes dels socis.
Només manquen un parell d’entitats per justificar
2.2. Inici d’expedient de revocació d’una subvenció del PUOSC 2010
L’alcalde explica que Governació ha iniciat un expedient per revocar-nos la subvenció del
PUOSC 2010 de la instal·lació del Telecontrol a la xarxa d’aigua per import de 51.000 €.
Ara tenim 10 dies per fer al·legacions.
2.3. Impagament de taxes de la Llar d’infants
L’alcalde explica que hi ha tres casos de famílies que no paguen la taxa de la Llar d’Infants
per diferents motius però de manera reiterada.
S’estudiarà cada cas amb l’assistent social tenint en compte que enguany no hi ha
subvencions per famílies econòmicament deprimides.
2.4 Pagament de deutes l’Ajuntament pendents a 1-1-2012 amb proveïdors.
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L’alcalde explica que abans del 15 de març hem de certificar l’import dels deutes pendents
del 2011 davant el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Si no estem al dia haurem de fer i aprovar un Pla d’Ajustament abans del 31 de març.
L’Estat aprovarà el Pla en 30 dies i garantirà el préstec necessari per fer front als pagaments.
L’Ajuntament ha de decidir si paguem o fem el préstec de l’Estat. Estem acabant d’enllestir
l’estudi de Tresoreria per tal que no ens perjudiqui cap de les opcions possibles.
2.5. Proposta de reducció de jornada del servei de neteja
L’alcalde explica la reunió amb els delegats del personal on es van traslladar l’acceptació de
la seva proposta de no reduir la Base de Cotització del personal. Els delegats van manifestar
que, tot i que era una proposta feta per ells, la farien arribar a les treballadores.
Les sis treballadores afectades ja s’han mostrat disconformes amb aquesta nova proposta.
Per l’Ajuntament suposarà una reducció de 10.000 €/any en lloc dels 13.000 €/any de la
primera proposta. L’any 2012, d’abril a desembre, la reducció serà del voltant de 8.000 €.

2.6. Reunió amb els pares de la Llar d’Infants
L’alcalde explica que hi ha prevista per l’endemà una reunió amb els pares dels nens de la
Llar d’Infants municipal on es farà saber la situació actual del servei i les previsions pel curs
vinent pel que fa la quota mensual.

3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
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 quan són les
20:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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