ACTA 13/2013
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 12 DE JUNY DE 2013
Assistents
Presidència: Joan Manso Bosoms
Membres:
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada
Gerard Soler Serra
Dolors Costa Martínez

Inici: 19:00
Fi: 20:00
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 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. Aprovació de les actes de la sessió anterior
2. Aprovació del conveni d’ús privatiu i reservat de la piscina municipal amb
l’empresa CERC, SCP
3. Informe d’alcaldia
4. 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 de la sessió ordinària número 12, de 29 de maig de
2013.

2. APROVACIÓ DEL CONVENI D’ÚS PRIVATIU I RESERVAT DE LA PISCINA
MUNICIPAL AMB L’EMPRESA CERC, SCP
En data 6 de juny de 2013, CERC SPC va sol·licitar autorització per la utilització de la
piscina municipal per a realitzar activitats de natació i aquagym, que tenen caràcter
privatiu i reservat, els dilluns i dimecres de 9 a 10 del matí i d’1/4 de 9 a 2/4 de 10 del
vespre i els divendres de 9 a 10 del matí.

L’annex 6 del reglament general dels preus públics municipals, l’Ajuntament podrà
aprovar per acord plenari l’establiment de convenis amb entitats i empreses de
Campdevànol a fi de concertar l’ús de la piscina municipal per part dels socis o clients
de les esmentades entitats. Aquests convenis establiran les condicions d’ús, així com
el cànon anual a satisfer.
Per determinar el cànon, s’ha fet un càlcul dels costos aproximats del preu/hora
piscina, tenint en compte els costos de cloració, subministraments elèctricis i de
biomassa de l’any 2012, que són els següents:
Cloració i altres productes
2.748,26
Subministraments elèctrics juny - setembre
3.371,59
Biomassa
477,90
TOTAL
6.597,75
D’aquests costos resulta un cànon de 9,15 euros/hora.
En data 24 de juny s’obrirà la piscina i el proper Ple ordinari serà el 25 de juliol, per
aquest motiu, la Junta de Govern Local acorda per raons d’urgència:
Primer. Aprovar el conveni d’ús privatiu i reservat de la piscina municipal amb
l’empresa CERC, SCP per poder-la utilitzar de forma privativa i reservada els dilluns i
dimecres de 9 a 10 del matí i d’1/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre i els divendres de 9 a
10 del matí, amb l’abonament d’un cànon de 9,15 euros/hora.
Segon. Facultar al senyor alcalde, Joan Manso i Bosoms, per la formalització del
conveni i quantes actuacions siguin necessàries al respecte.
Tercer. Donar compte i ratificar la formalització d’aquest conveni en el proper Ple
ordinari que es celebri.

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

•

•
•

En relació amb l’evolució de l’expedient de contractació dels monitors del Casal
d’Estiu i la previsió de contractació dels serveis de suport/assessorament a l’equip
de monitors i monitores en la preparació i organització d’activitat en llengua
anglesa.
En relació amb les al·legacions formulades per l’Ajuntament contra l’inici de
l’expedient sancionador SN2013000201 de l’Agència Catalana de l’Aigua contra la
comunitat de Regants i Usuaris de la Sèquia Molinar, l’Ajuntament de
Campdevànol i l’Ajuntament de Ripoll per la derivació d’aigües superficials de la
llera pública sense comptar amb l’autorització o concessió prèvia de l’ACA.
En relació amb la incautació parcial de les garanties constituïdes per l’empresa
COEMPCO per l’incompliment del contracte de les obres complementàries de la
piscina municipal.
En relació amb l’evolució dels diversos tràmits i gestions necessaris per a l’obertura
de la piscina municipal.

•
•

En relació de les actuacions fetes al carrer de Sant Joan del barri del Roser per
tapar els forts.
En relació amb el resultat de les preinscripcions a la Llar d’Infants, informa
d’aquestes i el bon resultat de la campanya portada a terme.

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

