ACTA 6/2013
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 6 DE MARÇ DE 2013
Assistents
Presidència: Joan Manso Bosoms
Membres:
Marta Bardulet Farrés
Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada

Inici: 19:00
Fi: 19:55
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 accidental la Sr. Montserrat Borrull i Fragoso.
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. Aprovació de la contractació, mitjançant el procediment de
contracte menor, del servei de bar de la piscina municipal,
temporada estiu 2013
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 número 5, de la sessió de 20 de febrer de 2013.
2. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE
CONTRACTE MENOR, DEL SERVEI DE BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL,
TEMPORADA ESTIU 2013
Prèviament a l’inici de la temporada d’estiu 2013, cal procedir a la contractació del
servei de bar de la piscina municipal.
Aquest contracte té caràcter administratiu i es regeix pel Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic.

La Junta de Govern Local ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de contractació del servei de bar de la piscina municipal de
Campdevànol, mitjançant el procediment de contracte menor, de conformitat amb
els articles 111 i 138 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.
2. Aprovar el Plec de condicions d’adjudicació i explotació per a la contractació del
servei de bar de la piscina municipal.
3. Anunciar la licitació a la web municipal, tauler d’anuncis i enviar invitacions als qui
han manifestat interès en el procediment.
3. INFORME D’ALCALDIA
L’alcalde informa dels assumptes següents:











Estat del mercat municipal. Parades vacants i candidats.
Presentació del mapa de sensibilitat acústica de la Vila de Campdevànol.
Presentació de les dades de sinistralitat i delictes al municipi de Campdevànol.
Criteris respecte al futur del Polígon Industrial de Niubó.
Inici de modificació del nomenclàtor municipal de Campdevànol.
Gestió del Consell del Poble per l’any 2013.
Inici de la modificació de l’Ordenança de retolació de carrers i places.
Inici de modificació de l’Ordenança de circulació.
Estat actual de la Sèquia Molinar. Reunions amb l’ACA.
Proposta d’adquisició d’un vehicle per a la brigada municipal d’obres.

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-acctal.

Vist i plau
El president,

Montserrat Borrull i Fragoso

Joan Manso i Bosoms

