ACTA 17/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 19 D’AGOST DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidades:
Excusen:

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

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 18:00 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’alcaldessa Il·lma. Sra.
Núria López Rodríguez, 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 98.C. 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.
2.1.

Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
Aprovació pagament factura vidre trencat al vehicle del Sr. Juan Gallego Rigat

2.2.

Autorització ocupació via pública parades Festa Major 2010

3.
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Aportació extraordinària al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
3.2. Aprovació del conveni específic amb la Universitat de Vic i altres entitats locals sobre
la línia de tren Barcelona Puigcerdà.
3.3. Acceptació cessió en dipòsit d’un bust d’en Damià Casanova i Costa
3.4. Promoció de la Festa LIVE FM
3.5. Varis

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten sucessivament els punts
de l’ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 29 de
juny de 2010.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia
2.1. Aprovació del pagament de la factura d’un vidre trencat al vehicle del
Sr. Juan Gallego Rigat
Atès que durant el desenvolupament de les tasques de jardineria pròpies de la
brigada municipal es va trencar per accident un vidre del cotxe propietat de Juan
Gallego Rigat.
Atès que l’assegurança de Responsabilitat Civil subscrita per aquest ajuntament té
establerta una franquícia superior a l’import de la factura 20100253 de data
22/06/2010 corresponent a la reparació de l’esmentat vidre.
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Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local.
RESOLC:
1. APROVAR el pagament al Sr. Juan Gallego Rigat de la quantitat de CENT DOTZE
EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (112,28 €) amb càrrec a al partida 92.224 del
pressupost de despeses del 2010.
2. Comunicar-ho a l’interessat per a al seva constància
2.2. Autorització ocupació via pública parades Festa Major 2010
Vistes les peticions de diferents firaires per a l’ocupació de la via pública amb
parades, barraques i atraccions durant els dies de la Festa Major de 2010 d’aquest
municipi.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 19 d’agost de 2010,
RESOLC:
1. AUTORITZAR les instal·lacions als peticionaris següents:
ÁVILA ROMÁN, Mariana
AURORA CARRERA, Moises
AZÓN VALERO, Javier
BAGÓ FERRES, Joan
CAMPO PERUGACHI, Cecilia
ASCANTA RAMÍREZ, Luis Alberto
FERNÁNDEZ VALL, Julián
FORTEA PLUMED, Amadeo
GARCÍA HERRERA, Josefa
RAMOS SANCHEZ, Montserrat
HALL TRUCKS COMMERCE, SL
LUPOTTO MORENO, Giovanni
MASGRAU BERNATALLADA, Lluís
PÉREZ PARDO, Alejandro
Alejandra ROS, PITRI 2000, SL
PRAT ESTEVE, Joan
PRAT ESTEVE, M. Lluïsa
RODRIGUEZ RAUL, David
AURORA CORREA, JUAN CARLOS
RUBIO ROS, Daniel
SERRA GUARDIA, Joaquim
TIXICURO CAMPO, José Tomás
GUASLAGUI, Fausto
DOSANJOS RODRÍGUEZ, Teresa

CREPERIA
SALTAMONTES
CARAMELS I FRUITS SECS
PISTA INFANTIL
ARTESANIA
ARTESANIA
VOLADOR INFANTIL
CASETA DE TIR
TIR DE CANONS
RODEO INFANTIL
PESCA MECÀNICA
XURRERIA
XURRERIA
PATATERA
ESCALEXTRIC
VAIXELL PIRATA
TORETS INFANTILS
GRUES
AUTOS DE XOC
LLITS ELÈSTICS
CAVALLETS INFANTILS
AEROBABY
PESCA ÀNECS
CASTELL INFLABLE
TAGADA DISCO
PESCA INFANTIL
ALL STAR
CASETA TIR
ARTESANIA
ARTESANIA
TOROS MECÀNICS
RAMADA DE GLOBOS

3x2 m
15 m
6x2 m
12x7 m
6m
5x2 m
6m
9x2 m
8x4 m
10x3 m
10x3 m
7x2 m
5x2 m
2x1 m
8m
15X9 m
10x3 m
10x2 m
30x13 m 8
10x4 m
8m
8m
4m
7m
8x9 m
6m
7x2 m
9x2 m
5x2 m
4m
12x5 m
1m

2. DENEGAR per manca d’espai la instal·lació als peticionaris següents:
DOS ANJOS DOS ANJOS
PILAR
DOS ANJOS PEREIRA, Jeremias
PLANAS VALDIVIA, Jose

OYAGOATA PERUGACHI, Marco
VARGAS HUAMAN, Amilcar
RODRIGUEZ, Alejandro
LOPEZ PULZARA, Maria Elena
MORAN MIRANDA, OCTAVIO

TIRO BOLES
ARTESANIA
GUSANITOS
PISTA DE MOTOS
COTXES INFANTILS
BALENA INFLABLE
CASETA DE TIR
ARTESANIA
ARTESANIA
RAMPA DESLIZANTE
ARTESANIA
TREN DE LA BRUIXA
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3. LIQUIDAR la corresponent taxa per ocupació de via pública de conformitat a
l’article 6 de l'Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per a usos privatius
sòl, subsòl o vol de les vies públiques.
4. NOTIFICAR la present Resolució als interessats amb indicació dels recursos que
poden interposar i donar compte a Tresoreria i a l’Àrea de Governació, als efectes
oportuns.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Aportació extraordinària al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Vist l’escrit rebut del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que diu:
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, com a integrant del Comitè
Català d’Ajut Humanitari i d’Emergència - CCAHE, fa una crida als ajuntaments a
sumar-se a la resposta davant la greu crisi humanitària generada per les
inundacions causades per les fortes pluges de les darreres setmanes al Pakistan, i
que han provocat el desbordament del riu Indus en diferents punts del seu curs.
Aquestes inundacions ja han fet més de 1.600 morts i gairebé 14 milions de
persones afectades o desplaçades, però hi ha altres danys a tenir en compte: Més
de 288.000 vivendes malmeses, més de 558.000 Hectàrees de cultiu inundades,
perdudes les reserves i provisions alimentàries guardades a les cases, etc. Els
danys són ja d’un abast tan important com el Tsunami
Les províncies més afectades són les de Khyber Pakhtoonkwa (KPK), Balutxistan,
Punjab i Sindh.
Juntament amb el rescat de les víctimes dels primers dies, cal preveure la
reconstrucció de les infraestructures i equipaments bàsics afectats, pal·liar els
dèficits per la manca d’aigua potable i d’aliments bàsics, així com impulsar la futura
reconstrucció de les regions afectades.
Valorarem la millor canalització dels recursos que els ajuntaments i les
administracions locals catalanes vulguin aportar-hi a través del Fons Català i us
informarem oportunament de l’aplicació dels recursos en els projectes que
s’acordin.
Així, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a
sumar-se a aquest procés de reconstrucció i de suport a la població damnificada.
Per això, us adjuntem el full de compromís d’aportació econòmica al projecte 2225.
RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS AL PAKISTAN.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. Aportar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament l’import de 600 euros
amb destinació del projecte 2225 Resposta als efectes de les inundacions al
Pakistan a través del compte obert a la Caixa.
2. Comunicar-ho als FCCD i donar-ne compte al Ple a la propera sessió que se
celebri.
3.2. Aprovació del conveni específic amb la Universitat de Vic i altres
entitats locals sobre la línia de tren Barcelona Puigcerdà.
Vist el text del conveni conveni específic de transferència de coneixement entre la
Universitat de Vic i el Consell Comarcal d’Osona, el Consell Comarcal del Ripollès, el
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Consell Comarcal de la Cerdanya, l’Ajuntament de Puigcerdà, l’Ajuntament d’Alp,
l'Ajuntament de Fontanals de la Cerdanya, l'Ajuntament de Toses, l’Ajuntament de
Planoles, l’Ajuntament de Ribes de Freser, l’Ajuntament de Campdevànol,
l’Ajuntament de Ripoll, l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Torelló, l’Ajuntament de Torelló, l’Ajuntament de Manlleu i
l’Ajuntament de Vic
Atès que totes les parts coincideixen en la importància de fer un estudi que permeti
analitzar els efectes econòmics i sociològics que tindrien les millores de les
infraestructures ferroviàries de la línia de Vic a Puigcerdà, així com fer una previsió
dels efectes d’una interconnexió amb l’àrea econòmica de Toulouse
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar el conveni en tots els seus termes.
2. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la signatura
dels documents i dictar les resolucions que siguin necessàries per a l’execució
d’aquest acord.
2. Donar-ne compte al Ple a la propera sessió que se celebri
3.3. Acceptació cessió en dipòsit d’un bust d’en Damià Casanova i Costa
Vist que el senyor Jordi Casanova i Roca ha manifestat la seva voluntat de cedir en
dipòsit a l’Ajuntament de Campdevànol un bust d’en Damià Casanova i Costa, qui
fou alcalde del municipi de Campdevànol i diputat de la Mancomunitat de
Catalunya.
Atès que és voluntat de l’interessat que es compleixin determinats requisits o
condicions per a efectuar la cessió.
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1. ACCEPTAR la cessió en dipòsit d’un bust d’en Damià Casanova i Costa
2. FACULTAR a l’alcaldessa, Sra. Núria López i Rodríguez, per a la negociació i
signatura del conveni en nom i representació de la Corporació municipal.
3. MANIFESTAR l’agraïment d’aquesta Corporació per la cessió en dipòsit efectuada
pel senyor Jordi Casanova i Roca.
3.4. Promoció de la Festa LIVE FM
Vist l’escrit de LIVE FM sobre la festa del dia 17 de setembre en al marc de la Festa
Major a la Sala Diagonal.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat assumir-la com a pròpia de
l’Ajuntament.

3.4. Varis
1. L’alcaldessa dóna compte a la Junta de Govern l’Ajuntament ha autoritzat GIACSA
l’alta al Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC) per la gestió de
les dades del Servei Municipal d’Aigua.
2. L’alcaldessa dóna compte dels escrits referents a la prohibició d’aparcament al camí
d’Estiula. Ambdòs escrits feliciten l’Ajuntament per la iniciativa.
Hi ha un escrit de propietaris de la zona que demanen la prohibició de la pràctica del
barranquisme i salts als gorgs.
Hi ha una altra escrit d’una associació de practicants de la baixada pels torrents que
demanen autorització per poder aparcar els seus vehicle a la vora del camí.
Contestem als propietaris que agraïm el seu escrit de felicitació però que
l’Ajuntament no té competència per prohibir la pràctica de l’esport a una entitat
autoritzada pel Consell Català de l’Esport.
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Contestem a l’entitat esportiva que agraïm el seu escrit de felicitació però no es
poden fer excepcions a la prohibició d’aparcament fins el 30 de setembre de 2010.
3. Els veïns del barri de l’Estació demanen col·laboració amb la Festa del darrer
dissabte del mes d’agost.
L’alcaldessa explica que els hem ofert la feta de d’escuma a part de l’aportació
anual que els fa l’Ajuntament pels actes de la Festa.
També demanarem a COEMPCO si tenen lavabos portàtils que els instal·lin al barri
de cara a la festa com una altra aportació municipal.
4. Tema del bar del pavelló
El concessionari té pendent de pagar la neteja de la pista. Sembla que no poden
pagar. A part a la darrera reunió van dir que al setembre deixaven el Bar.
L’alcaldessa proposa oferir-los el pagament d’un lloguer mensual per continuar amb
l’explotació del Bar.
5. Altra subvenció per la piscina municipal
L’alcaldessa explica que el Consell Català de l’Esport ens ha atorgat una subvenció
de 75.000 € per les obres de la piscina. Aquest import s’ha de completar amb
25.000 € d’Esports de la Diputació de Girona encara pendent de confirmar.
6. L’alcaldessa explica la conveniència de fer un Ple extraordinari per acceptar la
subvenció de la Llei de Barris. Abans de la fi del mes d’agost per tal de poder signar
el conveni a primers de setembre.
7. L’alcaldessa explica que ens han atorgat una subvenció de 50.000 € per construir un
camí entre el barri del Roser i cal Ribalaigua. La inversió és de 54.000 €.
8. S’ha de fer una ordre als vigilants per tal que vetllin el camí Ral el dia del Raid hípic
previst pel 28-08-2010.
9. Tenim pendent el problema del gos abandonat a Pernau propietat de la Sra.
Manuela Yus. També hi ha el gos de ca l’Espelt en la mateixa situació.
10. L’alcaldessa explica que ha parlat amb el responsable de la Comissió d’Urbanisme.
Ens diu que haurien de tenir el POUM la primera setmana de setembre aprovat
provisionalment per poder passar-lo per la propera Comissió. Estem pendents de
l’Informe Ambiental favorable del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
11. L’alcaldessa explica que negocia amb Consell Comarcal per fer un carnet de bus pels
veïns dels barris de Campdevànol als seus desplaçaments al centre del poble.
12. Recorda que tenim pendent de netejar la parcel·la de Gurb Center, actualment de la
Caixa de Girona.
13. Tenim una petició d’ocupació de via pública del bar Celler al costat del Martinet. S’ha
d’estudiar amb els tècnics quines possibilitats hi ha.
14. Els arbres del barri de l’Estació que s’han de tallar i substituir per altres petits s’ha
de preveure al proper pressupost de 2011.
15. Tenim pendent formalitzar la cessió d’us del terreny d’aparcaments del camí
d’Estiula.
16. Hauríem de presentar una proposta al DIPSALUT d’activitat per al foment de la
salut. Subvencionen fins a 40.000 €. Podríem presentar una memòria per arreglar
els vestidors del pavelló i el gimnàs.
17. La maqueta de la piscina la situarem a la vidriera de la biblioteca.
18. L’alcaldessa explica que les negociacions amb el Bisbat per la cessió de Sant
Cristòfol han arribat a bon port i podrem aprovar el conveni al proper Ple ordinari.
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L’edificació es troba en molt mal estat i un cop cedit podrem demanar subvencions
per arranjar-la. El Sr. Josep Fosas ha fet un logo de l’església de Sant Cristòfol que
pot servir per fer una campanya de participació per tothom interessat en la
restauració de l’edificació.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió quan
són les 21:15 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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