ACTA 8/2013
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 3 D’ABRIL DE 2013
Assistents
Presidència: Joan Manso Bosoms
Membres:
Marta Bardulet Farrés
Joaquim Serrador Rabaseda
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
primera
convocatòria,
sota
la
Presidència de l’alcalde i l’assistència
dels regidors que 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
Assumptes a tractar en el Ple ordinari de 4 d’abril de 2013
Informe d’Alcaldia
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 7, de la sessió de 20 de març de 2013.
2. ASSUMPTES A TRACTAR EN EL PLE ORDINARI DE 4 D’ABRIL DE 2013
L’Alcalde fa un breu resum de tots els temes que es tractaran en el proper Ple ordinari
de 4 d’abril de 2013 que són els següents:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de les actes del Ple de sessions anteriors
Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia
Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local relatiu a l’aprovació del
PUOSC 2013-2016

Àrea de Gestió Urbanística i Seguretat Ciutadana
5. Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica del municipi de Campdevànol

6. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació
7. Modificació dels responsables dels plans de protecció civil
Àrea de Barris
8. Aprovació inicial del Reglament de règim d’ús i adjudicació dels horts urbans
de l’Ajuntament de Campdevànol
Àrea d’Hisenda
9. Donar compte de la liquidació del pressupost 2012
10. Moció de reclamació dels deutes de la Generalitat de Catalunya amb
l’Ajuntament de Campdevànol
11. Moció sobre l’exercici de la sobirania fiscal
12. Informació de l'equip de govern
13. Precs i preguntes

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

Estat de tramitació de les obres d’urbanització pendents d’acabar per la recepció
del Polígon Industrial del Pla de Niubó.
Informa sobre el possible ús per part del Consorci dels CEINR d’uns terrenys
municipals destinats a equipaments tècnics al Pla de Niubó.
Informa sobre l’organització d’un concurs de Balcons Florits i d’Aparadors.
Informa sobre la previsió d’inscripcions de la Llar d’Infants.
Informa sobre l’aprovació del padró d’escombraries comercials.
Informa sobre els canvis que hi ha hagut en els òrgans de representació d’algunes
entitats de Campdevànol.
Informa sobre les modificacions proposades al Barri del Castell en relació amb el
nomenclàtor.

Finalment, fa un repàs de l’agenda del proper cap de setmana.

4. 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

