ACTA 19/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2012
Assistents
Presidència:
Membres:

Joan Manso Bosoms
Marta Bardulet Farrés
Helga Pujol Pons
Joaquim
Serrador
Rabaseda

Inici: 18:45
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
Col·laboradors Jaume Garcia Anglada
primera
convocatòria,
sota
la
Presidència
de
l’alcalde
i
l’assistència
Excusa:
Membres:
Dolors Costa Martínez dels regidors i col·laboradors què es
relacionen al marge.
Gerard Soler Serra

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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Per unanimitat s’aprova l’Acta número 18, de la sessió de 18 d’octubre de 2012.
2. INFORME D’ALCALDIA
L’alcalde informa dels assumptes següents:
•

El proper dijous 29 de novembre hi ha sessió ordinària del Ple de la Corporació.
Seguidament, s’analitzen els assumptes a tractar en aquesta sessió, que són a
part dels assumptes ordinaris: Acord de declaració de no disponibilitat dels crèdits
previstos per a l’abonament de la paga extraordinària dels empleats públics de
l’Ajuntament
− Acceptació de la petició de supressió de la paga extraordinària de Nadal del Sr.
Joan Manso i Bosoms
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−
−
−
−

•

•
•
•
•

Modificació del dia setmanal de celebració de sessions de la Junta de Govern
Local
Modificació del nomenament de representants en determinats òrgans
col·legiats
Nomenament del Sr. Sergi Corbatera i Jorge com a col·laborador adjunt a
l’equip de govern sense remuneració
Ratificació de la signatura del conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l’Esport i l’Ajuntament de Campdevànol, per al finançament de
l’actuació de “Reforma de la piscina a l’aire lliure”

En relació amb el POUM, informa que properament es mantindrà una reunió amb
els Serveis Territorials d’Urbanisme a Girona i amb la secretària de la Comissió
Territorial d’Urbanisme per tractar de desencallar la seva tramitació i evitar la seva
possible suspensió per part dels tribunals en cas d’impugnació.
Analitza l’actual situació del Polígon del Pla de Niubó.
Informa que el 15 de desembre finalitza el termini de presentació de la proposta del
FEDER.
Informa de l’entrada en funcionament de la pista d’skate.
Informa de les propostes de la nova imatge corporativa i institucional de
l’Ajuntament.
2. INFORME DE LA REGIDORIA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

L’Alcalde, en nom del Sr. Soler, informa dels assumptes següents:
• El 31 de desembre de 2012 s’ha de cancel·lar la pòlissa de l’Ajuntament per import
de 250.000,00 euros i, d’acord amb les previsions a data d’avui, aquesta es podrà
cancel·lar.
3.

INFORME DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT I ESPORTS

L’Alcalde, en nom de la Sra. Costa, informa dels assumptes següents:
• El passat 5 de novembre alguns membres de l’equip de govern van mantenir una
reunió amb les educadores i els pares de la Llar d’Infants, en la qual es van
exposar els motius dels canvis en relació amb aquesta.
• L’any que ve s’han de portar a terme petits arranjaments en temes esportius que
han esdevingut necessaris i que es preveuran en el pressupost.
4. INFORME DE LA REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS I GOVERNACIÓ
El Sr. Serrador informa dels assumptes següents:
• Fa pocs dies hi va haver una incidència important amb l’aigua, hi va haver un tall a
tot el municipi que durà algunes hores. S’han mantingut diverses reunions amb els
responsables de GIACSA per aclarir aquests fets, els quals seran detallats en un
informe.
• S’estan estudiant diverses propostes de reorganització de determinats serveis
municipals per tal d’adequar-los a les actuals necessitats.
• El proper dilluns, es portarà a terme una reunió amb tot el personal on la
responsable de Recursos Humans i la secretària de l’Ajuntament exposaran les
novetats del Reial Decret Legislatiu 20/2012.
5. INFORME DE LA REGIDORIA DE BARRIS, MEDI AMBIENT I HABITATGE
La Sra. Pujol informa dels assumptes següents:
• En les properes setmanes estan previstes les reunions amb cadascun dels barris
del municipi per informar-los de les actuacions fetes i per tal que aportin propostes
de futur.
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•

Es preveuen portar a terme actuacions relacionades amb la neteja de les lleres del
riu.
6. INFORME DE LA REGIDORIA DE CULTURA, FESTES, BENESTAR SOCIAL
I SALUT

La Sra. Bardulet informa en relació amb:
• L’Escola de Pares i Mares.
• Hi ha hagut un increment preocupant al municipi dels problemes socials detectats,
s’està treballant amb l’Associació de Dones per detectar quines són les principals
necessitats.
• Exposa l’agenda del cap de setmana i la previsió de les activitats de Nadal.
7. 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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