ACTA 13/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 21 DE JUNY DE 2012
Assistents
Presidència:
Membres:

Joan Manso Bosoms
Montse Portabella Darnès
Helga Pujols Pons
Joaquim Serrador Rabaseda

Convidats:

Gerard Soler Serra
Marta Bardulet Farrés

Excusen:
Col·laboradors:

Al despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 19:00 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’alcalde i l’assistència dels
regidors
i
col·laboradors
què
es
relacionen al marge.

Dolors Costa Martínez
Jaume Garcia Anglada

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 1302-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009, de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 274-2009, ratificada per Resolució de 19 d’abril 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 l’acta de la sessió anterior
2.
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
2.1. Adjudicació contracte privat d’assegurances
2.2. Donar compte de l’inici de la selecció d’un funcionari interí per cobrir el lloc de
treball de Secretaria Intervenció.
2.3. Donar compte de la sol·licitud de l’Ajuntament de les Llosses de tancament del
camí d’Estiula.
2.4. Donar compte de l’aprovació de la modificació del projecte de Llei de Barris.
2.5. Petició de col·laboració econòmica amb el Centre d’Educació Especial Ramon
Surinyach
2.6. Proposta de vot delegat
2.7. Modificació del conveni de transport urbà amb Transports Mir SA
3.

Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:

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 12, de la sessió de 7 de juny de 2012.
2. INFORME DE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1. Adjudicació contracte privat d’assegurances
Atès que l’Ajuntament de Campdevànol està interessat en la contractació de les
assegurances que cobreixin diferents riscos de l’Ajuntament de Campdevànol mitjançant les
pòlisses d’assegurances corresponents;
Vist que s’ha demanat oferta a diferents entitats, mediadors i corredories i s’han presentat
dues propostes per a la cobertura dels riscos d’accidents, patrimonial i del parc de vehicles
municipals:
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Oferta 1. Corredoria Coch, per import de 8.977,06 EUR
Oferta 2. Mútua General de Seguros, per import de 9.363,77 EUR
Examinada la documentació que l'acompanya, vistos els informes de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en l'article 151.4 i en la Disposició Addicional Segona del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2012,
RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació de les assegurances que cobreixin diferents els riscos
de l’Ajuntament de Campdevànol, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars
que ha de regir el contracte, mitjançant procediment negociat sense publicitat i autoritzar la
despesa corresponent per un import de 8.977,06 EUR impostos inclosos, amb càrrec a la
partida 13.224 i 92.224 del pressupost municipal vigent.
2. Adjudicar a la corredoria d’Assegurances Coch, els contractes d'assegurances del parc de
vehicles de l’Ajuntament per procediment negociat sense publicitat per import de 8.977,06
EUR €.
3. Citar l’adjudicatari per a la signatura del contracte administratiu corresponent
Ho mana i signa l’alcalde, Campdevànol, 21 de juny de 2012

2.2. Donar compte de l’inici de la selecció d’un funcionari interí per cobrir el lloc de
treball de Secretaria intervenció
L’alcalde explica que s’ha iniciat els tràmits per cobrir interinament el lloc de treball de
Secretaria en previsió que marxi l’actual secretari.
2.3. Donar compte de la sol·licitud de l’Ajuntament de les Llosses de tancament del
camí d’Estiula
L’alcalde explica que l’Ajuntament de les Llosses ens ha fet arribar la sol·licitud d’informe per
al tancament del camí d’Estiula. D’aquesta manera els dos ajuntaments afectats demanem a
la Comissió Comarcal informe favorable al tancament.
2.4. Donar compte de l’aprovació de la modificació del projecte de Llei de Barris
L’alcalde explica que la Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat,
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, ens ha fet arribar la Resolució de 6 de juny de 2012
què aprova la modificació del projecte intervenció integral del barri del “Nucli Original” de
Campdevànol.
2.5. Petició de col·laboració econòmica amb el Centre d’Educació Especial Ramon
Surinyach
L’alcalde explica que l’Ajuntament de Ripoll ens trasllada la petició de col·laboració amb el
Centre d’Educació Especial Ramon Surinyach per import de 4.676,43 € de l’any 2011 (cursos
2010-2011 i 2011-2012).
2.6. Proposta de vot delegat
Es dona compte de la moció tramesa per l’Ajuntament de Gavà sobre possibilitat de votar
per delegació en cas de malaltia greu, maternitat o paternitat als Plens municipals
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Els assistents acorden passar-la pel proper Ple
2.7. Modificació del conveni de transport urbà amb Transports Mir SA
Vista la proposta de modificació del conveni de transport interurbà entre Transports Mir i
l’Ajuntament de Campdevànol, signat en data 13-05-1999, que té per objecte la implantació
dels sistema de carnet personal dels usuaris amb una bonificació del 50% del preu del bitllet;
La Junta de Govern Local ACORDA:
1. Aprovar la modificació del conveni de transport urbà amb Transports Mir SA per a
l’execució del sistema de carnet personal identificatiu de conformitat a la tarifa aprovada pel
Departament de Transports de la Generalitat de Catalunya amb una bonificació del 50% del
cost del bitllet.
2. Comunicar-ho a l’empresa per a la seva constància.
3. PROPOSTES DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
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 quan són les
21:00 hores.
El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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