ACTA 20/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2012
Assistents
Presidència:
Membres:

Joan Manso Bosoms
Marta Bardulet Farrés
Helga Pujol Pons
Joaquim
Serrador
Rabaseda
Dolors Costa Martínez
Gerard Soler Serra

Col·laboradors Jaume Garcia Anglada

Inici: 18:00
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 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.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sol·licitud FEDER 2a convocatòria 2012, eix 4

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 19, de la sessió de 15 de novembre de 2012.
2. SOL·LICITUD FEDER 2a. CONVOCATÒRIA 2012, EIX 4
Vist l’Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament
pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre la convocatòria per presentar
sol·licituds,
Vist el “Projecte de recuperació i potenciació del centre urbà del municipi com a element clau i estratègic de promoció econòmica”, redactat pels tècnics Miquel Flores
Salgado i Maite Bulbena Mauri,
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Ateses les necessitats del municipi en la matèria susceptibles de ser cofinançades pel
FEDER,
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. Aprovar el “Projecte de recuperació i potenciació del centre urbà del municipi
com a element clau i estratègic de promoció econòmica”.
2. Formular sol·licitud d’inclusió de l’actuació abans esmentada dins el Programa
operatiu FEDER Catalunya, 2007-2013 (EIX 4), per ser cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
3. Facultar l’alcalde Sr. Joan Manso i Bosoms, tan àmpliament com en dret fora
menester, per a la formalització de la sol·licitud i quantes actuacions siguin necessàries al respecte.
3. INFORME D’ALCALDIA
L’alcalde informa dels assumptes següents:
•
•

En relació amb el POUM, informa de la reunió mantinguda amb els Serveis
Territorials d’Urbanisme a Girona i amb la secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme.
S’estudien les possibles actuacions a realitzar en el proper PUOSC 2013-2016,
així com la possibilitat de modificar les obres finançades pel PUOSC 2012 per
adequar-les a les necessitats actuals.
4. INFORME DE LA REGIDORIA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

El Sr. Soler informa dels assumptes següents:
•
•

•

S’ha començat a treballar amb el pressupost per al 2013, la previsió és que pugui
ser aprovat els primers mesos del 2013.
Informa sobre l’estat actual del pla de tresoreria i la previsió de tancament de la
pòlissa el 31 de desembre d’enguany.

En data d’avui ha sortit publicada l’Ordre EMO/396/2012, de 29 de
novembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a la realització d’actuacions de foment de
l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració social en administracions
públiques, amb persones perceptores de prestacions d’atur, s’estudiarà la
possibilitat de sol·licitar aquests programes de col·laboració social.
5.

INFORME DE LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT I ESPORTS

La Sra. Costa informa dels assumptes següents:
•

S’està organitzant la Cursa de Sant Silveste.
6. INFORME DE LA REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS I GOVERNACIÓ

El Sr. Serrador informa dels assumptes següents:
• Es continuen estudiant diverses propostes de reorganització de determinats
serveis municipals per tal d’adequar-los a les actuals necessitats.
• Part dels documents de l’arxiu de l’Ajuntament es traslladaran a l’arxiu comarcal.
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•

S’analitzen les propostes de negociació del es condicions del Conveni coma
conseqüència de la reforma laboral aprovada pel Govern espanyol.
7. INFORME DE LA REGIDORIA DE BARRIS, MEDI AMBIENT I HABITATGE

La Sra. Pujol informa dels assumptes següents:
•

S’estan portant a terme les reunions amb cadascun dels barris del municipi per
informar-los de les actuacions fetes i per tal que aportin propostes de futur. Es
valora molt positivament aquesta experiència.
8. INFORME DE LA REGIDORIA DE CULTURA, FESTES, BENESTAR SOCIAL
I SALUT

La Sra. Bardulet informa en relació amb:
•
•
•

Exposa el calendari d’actes de Nadal, especialment la Fira de Nadal.
El Patronat de l’Hospital de Campdevànol està tramitant la modificació dels
estatuts de la Fundació per adaptar-los a l’actual normativa, s’analitzen aquestes
modificacions.
Exposa l’agenda del cap de setmana.
9. 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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