AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Àrea d’Alcaldia
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

ACTA 5/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 26.2.2016

Assistents

Inici: 19. h

Presidència:

Joan Manso i Bosoms

Membres:

Amb veu i vot

Fi: 20.45h
Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament de

Dolors Costa Martínez

Campdevànol es reuneixen els membres de

Sergi Corbatera Jorge

la Junta de Govern a l’objecte de celebrar la

Jordi Tubau i Mitjavila
Convidats:

sessió, en primera convocatòria, sota la
Presidència de d’alcalde Sr. Joan Manso i

Amb veu i sense vot

Bosoms i en virtut i l’assistència dels

Maria Sau Tubau

regidors què es relacionen al marge.

Gerard Fossas Noguera
Maria del Mar Casals Serras
Altres
Blanca Sánchez
Absents

Dolors Costa Martínez
Blanca Sánchez

Actua com a secretària la secretària de la corporació, Núria Charques Grífol
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. Règim Interior i Territori

Ordre del dia

1.1. Aprovació acta sessió anterior de data 11.2.2016.2016, acta núm. 4/2016
2.Serveis de Barris, Generals , Comerç i Fires
2.1 Proposta de ratificació d’un decret d’alcaldia de nomenament de jurat per la procediment de concurs
de projecte del pavelló Mercè Guix
3.Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
3.1 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2016/ d’acord amb àrees
O/2016/3 i 0/2015/28
P/2016/3
3.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.
3.3 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta

1

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Àrea d’Alcaldia
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

4.Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i Món Rural
5. Servei de Turisme, Benestar Social, Atenció a la gent gran i Joventut
6. Serveis de Cultura, Festes i Comunicació
7. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
8. Informació de Presidència
8.1 Donar compte de la relació de decrets d’Alcaldia.
8.2 Altres assumptes d’interès
8.3 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
9. Informació de regidories
10. Varis, precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del dia:
Ordre del dia
1. Règim Interior i Territori
1.1. Aprovació acta sessió anterior de data 11.2.2016, acta núm. 4/2016
S’aprova per unanimitat
2.Serveis de Barris, Generals , Comerç i Fires
2.1 Proposta de ratificació d’un decret d’alcaldia de nomenament de jurat per la procediment de concurs
de projecte del pavelló Mercè Guix
Nomenament membres de la Mesa de Contractació - Jurat del concurs d’idees per a la selecció de
l'arquitecte o equip d'arquitectura per a l'adjudicació de la redacció del projecte de la remodelació i/o
ampliació del Pavelló Municipal Mercè Guix de Campdevànol
Per resolució de l’Alcaldia de 16/01/2016 es va aprovar l'expedient de contractació i l'obertura del
procediment d'adjudicació, mitjançant concurs d’idees amb intervenció de jurat, de la redacció del projecte
bàsic i executiu, l’estudi de seguretat i salut i posterior direcció d’obres de la remodelació i/o ampliació del
pavelló municipal d’esports Mercè Guix de Campdevànol, segons el previst a l’art. 184 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació, procedeix convocar la mesa de
Contractació per a validar la documentació continguda al sobre «A» i valorar segons els criteris establerts
en la clàusula 13.3 del Plec de bases regulador del concurs.
Atès que la clàusula 12.6 del Plec de bases regulador estableix que la designació dels membres que
s’incorporaran a la Mesa de contractació, que es constituirà en Jurat, es portarà a terme per acord de la
Junta de Govern Local i es publicarà al Perfil del Contractant de l’Ajuntament amb una antelació mínima
de set dies respecte a la primera sessió de la Mesa.
La Junta de Govern Local acorda:
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Designar els següents membres que composen la Mesa de Contractació – Jurat del concurs d’idees per a la
contractació de la redacció del projecte bàsic i executiu, l’estudi de seguretat i salut i posterior direcció
d’obres de la remodelació i/o ampliació del pavelló municipal d’esports Mercè Guix de Campdevànol:
− President: Sr. Joan Manso i Bosoms, alcalde o regidor en qui delegui.
− Vocals:
Vocal 1:.Sra. Núria Charques Grífol, Secretària de l’Ajuntament de Campdevànol
Vocal 2: Sr. Joan Tenas Torres, arquitecte del Consell Comarcal del Ripollès
Vocal 3: Sr. Xavier Rico Miró, arquitecte del Consell Comarcal del Ripollès
Vocal 4: Sr. Miquel Flores i Salgado, arquitecte municipal.
− Secretària de la Mesa: Sra. Montserrat Borrull i Fragoso, funcionària de la Corporació.
Actuaran amb veu però sense vot, segons el que s'estableix a l'article 21.5 del Reial decret 817/2009, de 8 de
maig:
−
−

Sra. Cristina Ramisa i Puigdomènech, arquitecte tècnica municipal
Sr. Jordi Tubau Mitjavila, Regidor d’Esports, Seguretat Ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i Món
Rural, o regidor en qui delegui.

I perquè consti, als efectes oportuns en l’expedient de la seva raó, d’ordre i amb el vistiplau de l’Alcaldia,
amb l’excepció prevista a l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, s’expedeix el present.
S’aprova per unanimitat
3.Serveis Econòmics, Empresa i Ocupació
3.1 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2016/ d’acord amb àrees
O/2016/3 i 0/2015/28
P/2016/3
S’aprova per unanimitat
3.2 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria.
S’aprova per unanimitat amb les següents excepcions
1-

En referència al pagament de ls subvencions a les AMPES, no s’aprova la justificació de despeses
de l’AMPA de CEIP Pirineu corresponent a la Factura A Ortés .

2-

En referència a la prioritat de pagaments s’acorda la suspensió del pagament de LERSA i les
subvencions a entitats Cercle Campevànolenc i Associació Sant Grau, fins que la disposició de la
tresoreria ho permeti.

3.3 Proposta aprovació de la relació de pagaments i cobraments per finestreta
4.Serveis d’Esports, Seguretat ciutadana, Medi Ambient, Sostenibilitat i Món Rural
5. Servei de Turisme, Benestar Social, Atenció a la gent gran i Joventut
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6. Serveis de Cultura, Festes i Comunicació
7. Serveis d’Ensenyament, Formació i Patrimoni
8. Informació de Presidència
8.1 Donar compte de la relació de decrets d’Alcaldia.
8.2 Altres assumptes d’interès
Es dona compte de les sol.licituds de subvenció que s’han tramitat: Premi energia, diputació per la
subvenció de la Cobla, i de Promoció econòmica
Assabentats
8.3 Agenda d’Alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana.
9. Informació de regidories
L’alcalde informe:
1-

De les convocatòries de subvencions que han sortit i les que es preveu sol.licitar

2-

De l’estat de tramitació del POCTEFA

3-

De l’estat de l’empresa Comforsa de la nova nau i la seva posada en funcionament.

4-

Informa que ja s’estan realitzant els treballs de neteja de la llera

5-

La desestimació del recurs de reposició de la Sra ILL en matèria de plus vàlua

6-

Informa que es convocarà en breu a l’ajuntament per l’elecció del nou director del centre

7-

L’estat de tramitació del concurs d’idees

8-

El resultat de la liquidació del pressupost 2015

9-

Informa que avui es presenten a les entitats les noves bases de subvencions per entitats.

educatiu Pirineu

10- L’estat de tramitació de la patrimonialització del Canal de Martinet i la situació amb l’ACA.
11- Informa que s’està en tràmit per la recepció del polígon de Niubó
12- Informa sobre l’estat de tramitació del Torrent de la Cabana.

10. Varis, precs i preguntes
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,

Núria Charques Grífol

Joan Manso i Bosoms
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