ACTA 10/2011
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 13 DE MAIG DE 2011
Assistents
Presidència:
Membres:

Convidada:
Excusen:

Núria López i Rodríguez
Ferran Martínez i Ramos
Joan Rivera i López
Eva Martínez i Cazorla
Roser Caballero i Martínez
Cap

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 12:30 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’alcaldessa i
l’assistència dels/de les regidors/ores
què es relacionen al marge.

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 13-02-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009,
de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
2.1 Aprovació de la contractació per procediment negociat, en expedient de
tramitació urgent de l’arrendament del servei de bar de la piscina municipal.
2.2. Aprovació de l’addenda de regularització de la segona anualitat del Pla de
Dinamització del Producte Terra de Comtes i Abats
2.3. Aprovació de l’aportació anual a l’AMPA Ramon Suriñach
2.4. Aprovació del conveni de collaboració amb el Club de Tennis Campdevànol
per a la construcció d’una pista de pàdel a la zona esportiva.
2.5. Aprovació d’una aportació econòmica a l’organització dels actes de la Flama
del Canigó, 2011

3.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten successivament els
punts de l’ordre del dia:
1. Aprovació d’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 14 d’abril
de 2011.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Aprovació de la contractació per procediment negociat, en expedient
de tramitació urgent de l’arrendament del servei de bar de la piscina
municipal
Vist que cal contractar el servei de bar de la piscina municipal per a la temporada
d’estiu 2011, de juny a setembre;
Vist que l’explotació d'aquest servei públic es fa per gestió indirecta, en concret per
arrendament, de conformitat amb el que estableixen els articles 85.b de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), 249.2.d) i 262
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del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de Règim Local de Catalunya, i 228 i següents del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny
(ROAS).
Vist l’informe favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. Aprovar l'expedient de contractació per a l’arrendament administratiu del servei
de bar de la piscina municipal, mitjançant la forma de varis criteris adjudicació, i
obrir el procediment negociat d'adjudicació del contracte, de conformitat amb els
articles 234 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
2. Aprovar el Plec de Clàusules d’Explotació per a la contractació de l’arrendament
del servei de bar de la piscina municipal mitjançant procediment negociat urgent.
3. Anunciar la licitació al perfil del contractant de la web municipal, tauler d’anuncis
i enviar invitacions als professionals del municipi de Campdevànol

2.2. Aprovació de l’addenda de regularització de la segona anualitat del Pla
de Dinamització del Producte Terra de Comtes i Abats
Vista l’addenda de regularització de la segona anualitat del Pla de Dinamització del
Producte Terra de Comtes i Abats a conseqüència del tancament real de les
despeses de l’anualitat;
RESOLC:
1. Aprovar l’addenda en tots els seus termes.
2. Aprovar la liquidació i l’aportació de 175,71 € per part de l’Ajuntament abans del
30 de juny de 2011.

2.3. Aprovació de l’aportació anual a l’AMPA Ramon Suriñach
Vist l’escrit tramès per l’escola Ramon Suriñach referent al Casal d’Estiu 2011;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern;
RESOLC:
1. Aprovar l’aportació anual pel Casal d’Estiu de l’Escola d’Educació Especial Ramon
Suriñach per import total de 600 € per l’assistència dels nens de Campdevànol
Adrià Moreno i Laura Màrquez.
2. Comunicar-ho a l’entitat i a Intervenció i Tresoreria

2.4. Aprovació del conveni de collaboració amb el Club de Tennis
Campdevànol per a la construcció d’una pista de pàdel a la zona esportiva.
Vist el conveni de 1988 per a la gestió de les installacions de tennis municipals
amb el Club de Tennis de Campdevànol;
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Vist el conveni de collaboració amb el Club de Tennis per a la construcció d’una
pista de pàdel a la zona esportiva de Campdevànol segons el qual l’Ajuntament
executa la part de la solera i el Club adquireix la installació de la pista;
Vist que la installació serà íntegrament municipal;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern;
RESOLC:
1. Aprovar el conveni de collaboració amb el Club de Tennis per a la construcció
d’una pista de pàdel a la zona esportiva de Campdevànol.
2. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri

2.5. Aprovació d’una aportació econòmica a l’organització dels actes de la
Flama del Canigó, 2011
Vist l’escrit de TRADICAT que demano aportació per l’organització dels actes de la
Flama del Canigó 2011;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern;
RESOLC:
1. Aprovar aportació de 100 € a TRADICAT per a l’organització dels actes de la
Flama del Canigó prevista pel 23 de juny de 2011.
2. Comunicar-ho a l’entitat i a Intervenció i Tresoreria

3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. VARIS
Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 13:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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