ACTA 4/2012
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRER DE 2012
Assistents
Presidència:
Membres:

Convidats:
Regidora
Excusen:
Regidora
Col·laboradors

Joan Manso Bosoms
Montserrat Portabella Darnés
Joaquim Serrador Rabaseda
Gerard Soler Serra
Marta Bardulet Farrés
Helga Pujols Pons
Dolors Costa Martínez
Jaume Garcia Anglada

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.

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).
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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
1. Aprovació de la contractació per procediment negociat, en expedient de
tramitació urgent de l’arrendament del servei de bar de la llar de pensionistes i
jubilats de Campdevànol (Ref.: 1.4.6/3/12) per Decret d’Alcaldia de 21-2-2012
2. Reunió sobre el torrent de la Cabana amb l’Ajuntament de les Llosses i els
propietaris afectats
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
1. Aprovació conveni de cessió gratuïta de material amb destí al projecte de
recuperació del molí fariner
2. Sol·licitud del concessionari de la Sala Diagonal sobre modificació de les
condicions del contracte a conseqüència de la situació de crisi general
3. Requeriment de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre els horts del Roser
4. Adjudicació contracte de serveis de publicitat amb Comunicacions del Ripollès,
SL
5. 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 3, de la sessió de 15 de febrer de 2012.
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 llar de pensionistes i
jubilats de Campdevànol (Ref.: 1.4.6/3/12) per Decret d’Alcaldia de 21-2-2012
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 15-12-2011, d’aprovació de l’expedient de contractació per a l’arrendament administratiu del servei de bar del local de la llar de pensionistes i jubilats de Campdevànol, mitjançant la forma de varis criteris adjudicació.
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Vista l’acta d’obertura de pliques de la mesa de contractació, constituïda en data 6 de febrer
actual, i atès que els dos contractistes que havien presentat oferta han manifestat la seva
renúncia.
Atesa la necessitat de cobrir el servei amb la màxima urgència, ja que l’arrendatària actual
ha comunicat que deixarà de prestar-lo amb data 28 de febrer de 2012.
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 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),
RESOLC:
1. Declarar desert el procés iniciat per acord de Junta de Govern Local de 15-12-2011, per
a la contractació per a l’arrendament administratiu del servei de bar del local de la llar de
pensionistes i jubilats de Campdevànol.
2. Aprovar la incoació d’un nou expedient de contractació per a l’arrendament administratiu
del servei de bar del local de la llar de pensionistes i jubilats de Campdevànol, 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.
3. Aprovar el Plec de Clàusules d’Explotació per a la contractació de l’arrendament del servei de bar de la llar de pensionistes i jubilats de Campdevànol mitjançant procediment
negociat urgent.
4. Anunciar la licitació al perfil del contractant de la web municipal, tauler d’anuncis i emissora de ràdio municipal.
Ho mana i signa l’alcalde, a Campdevànol 21 de febrer de 2012
2.2. Reunió sobre el torrent de la Cabana amb l’Ajuntament de les Llosses i els
propietaris afectats
El Sr. Soler explica la primera reunió mantinguda a la seu de l’Ajuntament amb l’Ajuntament
de les Llosses i els propietaris per tractar la problemàtica del torrent de la Cabana.
La conclusió va ser que cadascun estudiaria una proposta d’actuació i la presentarà a la
propera reunió.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories:
3.1. Aprovació del conveni de cessió gratuïta de material amb destí al projecte de
recuperació del molí fariner
Vist el conveni de cessió gratuïta de material amb destí al projecte de recuperació del molí
fariner, situat als baixos de l’edifici del Molí d’aquest municipi, formalitzat amb data 16 de
febrer de 2012, entre la senyora Lluïsa Sadurní Subirana i l’Ajuntament de Campdevànol.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. APROVAR el conveni de cessió gratuïta de material, formalitzat en data 16 de febrer de
2012, tal i com està redactat.
2. MANIFESTAR l’agraïment d’aquesta Corporació per la cessió efectuada per la senyora
Lluïsa Sadurní Subirana
3.2. Sol·licitud del concessionari de la Sala Diagonal sobre modificació de les
condicions del contracte a conseqüència de la situació de crisi general
Es deixa sobre la taula.
3.3. Requeriment de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre els horts del Roser
Es proposa deixar lliure la parcel·la 33 de propietat privada i permetre la instal·lació
d’hivernacles i casetes d’eines a la parcel·la 32 propietat de l’Ajuntament que està fora de la
Zona Fluvial.
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3.4. Adjudicació contracte de serveis de publicitat amb Comunicacions del Ripollès,
SL
Atès que aquest Ajuntament portarà a terme diferents campanyes durant l’any 2012,
mitjançant falques, espots, teleserveis o anuncis, per a difondre les seves activitats a través
de Ràdio Ripoll, TV Ripollès i el setmanari El Ripollès;
Vist el contracte de prestació de serveis ofertat per l’empresa COMUNICACIONS DEL
RIPOLLÈS, SL;
De conformitat a la regulació de la contractació per procediment de contracte menor el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, articles 111, 138 i ss;
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar la contractació dels serveis de publicitat, al contractista COMUNICACIONS DEL
RIPOLLÈS, SL, per un import màxim de 4.283,16 EUR € més l’IVA corresponent, per a
realitzar les campanyes següents:
 300 mòduls en el setmanari El Ripollès
 6 campanyes de 30 falques a Ràdio Ripoll
 6 campanyes de 10 dies a TV Ripollès
2. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
firma de la resolució.
3.5. 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 quan són les
21:30 hores.
El secretari,

Vist i plau
El president,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Manso i Bosoms
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