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ACTA NÚM. JGL2016/3 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 17 DE FEBRER DE 2016 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
16:15 hores del dia 17 de febrer de 2016, es 
reuneix la Junta de Govern Local a l’objecte de 
celebrar la sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. F. 
Xavier Sala i Pujol, alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència del membres relacionats al marge. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i 

García, titular de la Corporació. 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. President obre la sessió 
per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
2. Factures 
2.1. Aprovació relació de factures 1/2016. 
3. Intervenció administrativa  
3.1 Obres 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. Ampliació de la masia El Grau. Exp.: 050301.01-
2015/10. 
3.1.2. Legalització de les construccions vinculades a l'activitat forestal i rústica. Mas el 
Grau. Exp.: 050301.01-2015/11.  
4. Contractacions 
4.1. Acord per a conversió de línea de baixa tensió d'aèria a soterrada. 
4.2. Contractació de la funció "Canya!". 
4.3. Aprovació de la renovació pel 2016 de les subscripcions al Diari de Girona, La 
Vanguardia i El Punt Avui. 
5. Sol·licituds oficials 
5.1. Delegació de gestions al Consorci de Benestar Social del Ripollès. 
5.2. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona del Fons de Cooperació Econòmica 
i Cultural 2016. 
5.3. Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per al Festival Albéniz. 
6. Peticions 
6.1. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal  - Sr. El Yamani 
Lamkadem. 
6.2. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sr. Moustapha 
Gueye Diop. 
6.3. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sra. Livia Maria 
Petren. 
6.4. Autorització Ocupació Via Pública per canvi d'ubicació parada al mercat setmanal - 
Fundació Oncolliga. 
6.5. Autorització per a la utilització d'nstal·lacions Municipals - Sr. Esteve Gras Moreu en 
representació de CTT Camprodon. 

Assistents 
F. XAVIER SALA PUJOL 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
XAVIER RIGAT GARDELLA 
NÚRIA MAS SOLER 
ANNA COLOMER VILA 

 

S’excusen 
XAVIER JUNCÀ MORER 

 



 

2 
 

Plaça de la Vila, 1 - Tel. 972 74 00 05 - Fax 972 13 03 24 - 17867 CAMPRODON (GIRONA) - E-mail: registre@camprodon.cat 

N
IF

 P
-1

70
43

00
-A

 

6.6. Bonificació vehicle per minusvalidesa - Sr. Mauricio Fernando Henao Castaño. 
6.7. Autorització de proves esportives del projecte Territoris d'Isards. 
6.8. Concessió de subvenció al Grup Mineralògic Català per a la I Trobada Interpirenaica 
de Microminerologia i Sistemàtica Mineral a Camprodon. 
6.9. Concessió de subvenció a l'Associació de Comerç i Turisme de la Vall de 
Camprodon. 
6.10. Ajuts per a la col·laboració en la Cavalcada de Reis. 
6.11. Concessió de subvenció a l'associació El Ripollès.Cor. 
6.12. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès per a 
les activitats de "Gaudeix tot l'any al Ripollès". 
6.13. Concessió de subvenció per a l'acte de jubilació de Francesc Carola i Puli. 
7. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
7.1.  Baixa de rebuts pendents relació 1/2016. 
7.2. Altes i baixes diferents rebuts - Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 
7.3. Aprovació de la liquidació i estat de comptes del cànon d'aigua del quart trimestre de 
2015 de Sorea, S.A. 
7.4. Aprovació de liquidacions de tributs per comunicació prèvia. 
8. Altres assumptes pendents de resolució  
8.1. Aprovació Padró Ocupació Via Pública Mercat - 1r.  trimestre 2016. 
8.2. Comissió del servei per l'assistència al curs sobre la liquidació pressupostària 2015. 
8.3. Comissió del servei per l'assistència a la sessió informativa pràctica de la integració 
de la recaptació amb la comptabilitat. 
8.4. Reclamació patrimonial Mercè Navaro Heras. Exp.: 0301.01-2015/4.  
8.5. Acord de l'aixecament de la suspensió de la tramitació d'expedients sancionador i de 
restitució de la realitat física. Exp.: 0502.01-2015/1 i 0502.02-2015-2. 
8.6. Aprovació de les Bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per 
cobrir amb caràcter interí el lloc de treball d'interventor/a. 
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 26 de gener de 2016 
 
2. Factures  
 
2.1. Aprovació relació de factures 1/2016. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 1/2016. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR el pagament de les factures que es detallen en la relació 
núm. 1/2016 per un import total de 115.895,69 euros amb càrrec a les partides 
corresponents del pressupost municipal vigent, que seran abonades als respectius 
creditors d’acord amb la previsió i disponibilitats de la  Tresoreria Municipal. 
 
3. Intervenció administrativa  
 
3.1. Obres 
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3.1.1. Concessió llicència d'obres. Ampliació de la masia El Grau. Exp.: 050301.01-
2015/10. 
 
Vista la sol·licitud presentada per KUBRA, SA, per a execució d’obres consistents en 
“Ampliació de la masia” mas el Grau, d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
- S'atorga d’acord amb la resolució de la Comissió d’Urbanisme de Girona de data 

15 de desembre de 2015. 
  

Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 29 d'abril de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de dotze mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 29 de gener de 2017. 
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre 

seguretat i salut a la construcció. 
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un 

abocador autoritzat. 
- Cal disposar amb caràcter previ a l’inici de les obres, de l’acta de control de l’obra 

d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 
 
2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de 8.314,62 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.1.2. Legalització de les construccions vinculades a l'activitat forestal i rústica. 
Mas el Grau. Exp.: 050301.01-2015/11.  
 
Vista la sol·licitud presentada per KUBRA, SA, de “Legalització de les construccions 
vinculades a l'activitat forestal i rústica ” al mas el Grau, d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
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La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
- S'atorga segons documentació presentada el 17 de novembre de 2015 que 

substituïa el plànol 03. 
 

Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 29 d'abril de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de dotze mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 29 de gener de 2017. 
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre 

seguretat i salut a la construcció. 
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un 

abocador autoritzat. 
- Cal disposar amb caràcter previ a l’inici de les obres, de l’acta de control de l’obra 

d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 
 
2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de 3.112,75 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
4. Contractacions 
 
4.1. Acord per a conversió de línea de baixa tensió d'aèria a soterrada. 
 
Vista la proposta de data 1 de febrer de 2016 de la distribuïdora elèctrica Popular Fluid 
Elèctric Camprodon SCCL per a la realització de treballs necessaris per a la conversió 
d’aèria a soterrada de la línia de baixa tensió que va des del carrer Isaac Albéniz núm. 12 
fins al carrer València núm. 2 de Camprodon, 
 
Atès que per dur a terme aquests treballs la distribuïdora Popular Fluid Elèctric 
Camprodon SCCL es compromet a aportar: 
 

- 104 mts. de cable d’1x95 mm2 RVK 0,6/1 KV 
- 790 mts. de cable d’1x150 mm2 RVK 0,6/1 KV 
- 25 mts. de cable d’1x70 mm2 RVK 0,6/1 KV 
- 3 caixes de 400 AMP. 36x54 entrada sortida 
- Treballs paleta posar caixes i obra escomesa edificis 
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- 1 caixa de 400 amp. 50x50 dues sortides 
- Treballs serraller fer tapes per caixes com. c/València 
- 1 roll de tub de 110 mm 
- 1 roll de tub de 90 mm 
- Tub galvanitzat per pujades can Polit/can Pujol 
- Petit material elèctric 
- Tots els treballs d’instal·lació de cables i connexió de caixes. 
- Autorització signada de la propietat dels edificis on es col·locaran les caixes de 

baixa tensió empotrades. 
 
Atès que la proposta presentada estableix que l’Ajuntament de Camprodon es compromet 
a aportar: 
 

- Arquetes (tapa, mar i col·locació) 
- Rasa c/ Ignasi Casabó i c/ Albéniz (obertura, tancament i reposició) 
- Atorgament de llicència d’obres 

 
Un cop considerada la oportunitat i conveniència de dur a terme aquests treballs, 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la proposta mencionada de treballs per a la conversió d’aèria a  soterrada 
de la línia de baixa tensió que va des del c/Isaac Albéniz núm. 12 fins al c/València, núm. 
2 de Camprodon. 
 
2n.- DECLARAR aquesta obra exempta de pagament de l’impost sobre construccions i de 
llicència urbanística per tractar-se d’obres complementàries d’urbanització. 
 
3r.- INSTAR  al Sr. F. Xavier Sala Pujol com a Alcalde de Camprodon perquè en nom i 
representació de l’Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
4t.- NOTIFICAR els acords precedents als interessats.  
 
4.2. Contractació de la funció "Canya!". 
 
Vista l’oferta de contractació de l’associació “Això és intolerable!” – Grup de Teatre per a 
la funció “Canya!” prevista pel dia 12 de març a l’Hotel de Camprodon, per un import total 
de 200 euros (IVA inclòs).  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en 
virtut de les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest ajuntament. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la contractació de de l’associació “Això és intolerable!” – Grup de Teatre 
per a la funció “Canya!” i procedir a la signatura del contracte a formalitzar amb 
l’associació. 
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2n.- INSTAR al Sr. Alcalde la signatura i formalització del contracte. 
 
3r.- COMUNICAR aquest acord a l’associació contractada i a intervenció i tresoreria.  
 
4.3. Aprovació de la renovació pel 2016 de les subscripcions al Diari de Girona, La 
Vanguardia i El Punt Avui. 
 
Vistes les propostes de renovació per a l’any 2016 de les subscripcions al Diari de Girona 
per 492,80 euros, La Vanguardia per 449 euros i a El Punt Avui per 517,60 euros, 
 
Un cop considerada la oportunitat i conveniència de renovar aquestes subscripcions, 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la renovació de les subscripcions del Diari de Girona per 492,80 euros, 

La Vanguardia a la Llibreria Anglada per 449,00 euros i a El Punt Avui a Hermes 
Comunicacions per 517,60 euros. 

  
2n.- INSTAR a l'Alcaldia presidència, el Sr. F. Xavier Sala Pujol perquè en nom i 

representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de 
donar efectivitat als acords precedents. 

 
3r.- NOTIFICAR a intervenció i tresoreria els acords precedents. 
 
5. Sol·licituds oficials 
 
5.1. Delegació de gestions al Consorci de Benestar Social del Ripollès. 
 
Atès l’acord del Consell d’Alcaldes del passat 12 de gener de 2016 referent al proposta 
del Consorci de Benestar Social del Ripollès perquè l’ajuntament delegui les seves 
obligacions en relació a dos temes: 
 
1. Aplicació de la llei 24/2016  
2. L’acollida de persones nouvingudes i/o refugiades 
 
Considerada l’oportunitat i conveniència de formalitzar aquesta delegació. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- APROVAR  la delegació al Consorci de Benestar dels dos temes descrits 
 
2n.- NOTIFICAR l'acord precedent al Consorci de Benestar Social del Ripollès. 
 
5.2. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona del Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural 2016. 
 
Vista la convocatòria de la Diputació de Girona de les subvencions “Fons de Cooperació 
Econòmica i Cultural”, any 2016,  
 



 

7 
 

Plaça de la Vila, 1 - Tel. 972 74 00 05 - Fax 972 13 03 24 - 17867 CAMPRODON (GIRONA) - E-mail: registre@camprodon.cat 

N
IF

 P
-1

70
43

00
-A

 

Atès que a l’Ajuntament de Camprodon li correspon una subvenció de 37.299,00 euros 
d’aquest Fons, 31.704,15 euros per a despeses corrents o inversió i 5.594,85 euros per a 
despeses culturals, 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona la concessió de la subvenció de 37.299,00 
euros del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 2016. 
 
2n.- COMPROMETRE’S a realitzar les actuacions per a la qual demanem aquesta 
subvenció. 
    
3r.- INSTAR a l'Alcaldia presidència, el Sr. F. Xavier Sala Pujol perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
4t.- TRAMETRE certificació d’aquest acords a la Diputació de Girona. 
 
5.3. Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per al Festival Albéniz. 
 
Vista la Resolució CLT/2957/2015, de 14 de desembre, del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya de convocatòria per a la concessió de subvencions a festivals 
de música, 
 
Atesa la necessitat de finançament de les despeses derivades del Festival Albéniz,  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya la concessió d’una subvenció per al 
Festival Albéniz.. 
  
2n.- COMPROMETRE’S a realitzar l’activitat per a la qual demanem aquesta subvenció. 
    
3r.- INSTAR a l'Alcaldia presidència, el Sr. F. Xavier Sala Pujol perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
4t.- TRAMETRE certificació d’aquest acords a la Generalitat de Catalunya. 
 
6. Peticions 
 
6.1. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal  - Sr. El Yamani 
Lamkadem. 
 
Vista la petició del Sr. El Yamani Lamkadem, sol·licitant l’ocupació de la via pública amb 
una parada per a la venda de marroquineria, bolsos i bijuteria  de 6,00 metres lineals al 
mercat setmanal del diumenge. 
 



 

8 
 

Plaça de la Vila, 1 - Tel. 972 74 00 05 - Fax 972 13 03 24 - 17867 CAMPRODON (GIRONA) - E-mail: registre@camprodon.cat 

N
IF

 P
-1

70
43

00
-A

 

Atès que, en l’actualitat no es disposa d’espai disponible per a la instal·lació de la parada 
que es sol·licita.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- DENEGAR la petició per ocupació de la via pública amb  una parada per a la venda, 

marroquineria, bolsos i bijuteria sense perjudici que la persona interessada pugui 
presentar nova sol·licitud una vegada hagi conclòs el procés de reordenació del 
mercat municipal que es troba en elaboració.    

 
2n.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar. 
 
6.2. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sr. Moustapha 
Gueye Diop. 
 
Vista la petició del Sr. Moustapha Gueye Diop, sol·licitant l’ocupació de la via pública amb 
una parada per a la venda d’artesania africana i bijuteria de 6,00 metres lineals al mercat 
setmanal del diumenge. 
 
Atès que, en l’actualitat no es disposa d’espai disponible per a la instal·lació de la parada 
que es sol·licita.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- DENEGAR la petició per ocupació de la via pública amb  una parada per a la venda, 
d’artesania africana i bijuteria sense perjudici que la persona interessada pugui presentar 
nova sol·licitud una vegada hagi conclòs el procés de reordenació del mercat municipal 
que es troba en elaboració.    
 
2n.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos 
que pot interposar. 
 
6.3. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sra. Livia 
Maria Petren. 
 
Vista la petició de la Sra. Livia Maria Petren, sol·licitant l’ocupació de la via pública amb 
una parada per a la venda d’articles de pell i bijuteria de 5,00 metres lineals al mercat 
setmanal del diumenge. 
 
Atès que, en l’actualitat no es disposa d’espai disponible per a la instal·lació de la parada 
que es sol·licita.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- DENEGAR la petició per ocupació de la via pública amb  una parada per a la venda, 

d’articles de pell i bijuteria sense perjudici que la persona interessada pugui presentar 
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nova sol·licitud una vegada hagi conclòs el procés de reordenació del mercat 
municipal que es troba en elaboració.    

 
2n.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar. 
 
6.4. Autorització Ocupació Via Pública per canvi d'ubicació parada al mercat 
setmanal - Fundació Oncolliga. 
 
Vista la petició de la Sra. Ramona Juncà Descamps en representació de la Fundació 
Oncolliga, en la que sol·licita un canvi d’ubicació de la parada que venien ocupant al mercat 
setmanal per a la venda de roba de segona mà per recaptar fons per mantenir la despesa 
que tenen de la Pl. Cesar A. Torres, 1 a la Pl. doctor Robert, 9.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR l’ocupació de la via pública que es descriu a la part no resolutòria. 
 
2n.- ADVERTIR que aquesta autorització només habilita per a la utilització o ocupació del 
domini públic local i és condicionada a les autoritzacions corresponents.  
 
3r.- NOTIFICAR  el present acord a les persones interessades i establir que la persona 
responsable d’aquesta activitat és la Sra. Ramona Juncà i Descamps. 
 
6.5. Autorització per a la utilització d'nstal·lacions Municipals - Sr. Esteve Gras 
Moreu en representació de CTT Camprodon. 
 
Vista la petició del Sr. Esteve Gras Moreu en representació del CTT Camprodon, 
sol·licitant poder disposar del Pavelló Llandrius el dia 2 de març per realitzar el Torneig 
Horitzó matí de 8:00 a 14:00 hores.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 

   1r.-  CONCEDIR  l’autorització per poder utilitzar del Pavelló Llandrius el dia sol·licitat. 
 
   2n.- APROVAR l’exempció del preu públic,  d’acord amb  l’ordenança fiscal número 25 

l’article 4 Bonificacions i exempcions apartat a) segons el qual : Per a les tarifes sobre 
la utilització de les instal·lacions esportives per part de les entitats federatives 
s’estableix l’exempció del preu públic. 

 
3r.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar . 
 
6.6. Bonificació vehicle per minusvalidesa - Sr. Mauricio Fernando Henao Castaño. 
 
Atesa la instància  presentada pel Sr. Mauricio Fernando Henao Castaño en relació a 
l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
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Atès que a l’Ordenança Fiscal número 3 corresponent a l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, l’article 4t. apartat 1.g,  diu que són exempts de l’impost: 
 
         “Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús 

exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites 
circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els 
destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta 
condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. A aquests efectes, tindran 
també la consideració de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 
per 100 els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió 
d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els 
pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o 
de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà 
d’aplicació a les persones pensionistes d’invalidesa que als 65 anys optin per una 
pensió de jubilació ordinària, a les persones que acreditin una incapacitat parcial ni a 
les persones que han deixat de tenir la condició d’incapacitat o classes passives.  

 
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats 
hauran d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la 
discapacitat emès per l’òrgan competent. 

 
Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud 
una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït 
per ell mateix o bé es destinarà al seu transport. 

 
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de 
conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual 
s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.  

 
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes 
passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.  
 

Atès que el Sr. Mauricio Fernando Henao Castaño,  ha justificat  mitjançant  el certificat del 
Departament de Benestar Social i Família que té un grau de disminució del 40%. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- ATORGAR l’exempció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica al Sr. Mauricio 

Fernando Henao Castaño del vehicle marca AUDI  model A 6 matrícula 2290DCZ. 
    
2n.- NOTICAR aquest acord a les persona interessada i establir  que aquesta excepció 

tindrà efectes per a l’exercici 2017 i successius. 
 
6.7. Autorització de proves esportives del projecte Territoris d'Isards. 
 
Vista la presentació de Francesc Monells i Descamps com a president de l’Ski Club 
Camprodon de dues proves esportives incloses en el projecte Territori D’isards: Isard 
Atac BTT pel dia 4 de setembre de 2016 i Isard Atac Sky Run pel dia 2 d’octubre de 2016, 
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Atès que aquesta entitat sol·licita autorització a l’Ajuntament de Camprodon per a poder 
dur a terme aquestes dues activitats i per a la utilització dels serveis de vestidors i dutxes 
del pavelló municipal a la sortida i arribada de les dues proves esportives, 
 
Un cop considerada la conveniència de col·laborar amb aquesta iniciativa, 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR les dues proves mencionades pels dies 4 de setembre i 2 d’octubre 

de 2016. 
 
2n.-  NOTIFICAR aquest acord a l’Ski Club Camprodon i al servei de recaptació de 

l’Ajuntament per a formalitzar l’autorització de l’ús del pavelló Llandrius. 
 
6.8. Concessió de subvenció al Grup Mineralògic Català per a la I Trobada 
Interpirenaica de Microminerologia i Sistemàtica Mineral a Camprodon. 
 
Vista la sol·licitud presentada per Frederic Varela Balcells com a representant del Grup 
Mineralògic Català, d’una subvenció de 730 euros per a la organització de la I Trobada 
Interpirenaica de Micromineralogia i Sistemàtica Mineral a Camprodon els dies 16 i 17 
d’abril de 2016, 
 
Un cop considerada la oportunitat i conveniència de col·laborar amb aquesta iniciativa, 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- COL·LABORAR amb el Grup Mineralògic Català amb una subvenció de 730,00€ per a 
la organització de la I Trobada Interpirenaica de Micromineralogia i Sistemàtica Mineral a 
Camprodon els dies 16 i 17 d’abril de 2016. 
 
2n.- INSTAR al Sr. F. Xavier Sala Pujol com a Alcalde de Camprodon perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
3r.- NOTIFICAR els acords precedents a les persones interessades. 
 
6.9. Concessió de subvenció a l'Associació de Comerç i Turisme de la Vall de 
Camprodon. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Albert Bassols Bassagaña com a president de 
l’Associació de Comerç i Turisme de la Vall de Camprodon per a la concessió d’una 
subvenció pel projecte de promoció turística i dinamització comercial dut a terme durant 
l’any 2015, 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta 
iniciativa, 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
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1r.- COL·LABORAR amb l’Associació de Comerç i Turisme de la Vall de Camprodon amb 
una subvenció de 3.500,00€ procedents de la partida pressupostària 1.943.76803 de 
l’exercici 2015. 
 
2n.- INSTAR al Sr. F. Xavier Sala Pujol com a Alcalde de Camprodon perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
3r.- NOTIFICAR els acords precedents a les persones interessades. 
 
6.10. Ajuts per a la col·laboració en la Cavalcada de Reis. 
 
Atès que els senyors Jaume Juncà Costa, Jordi Rigat Jordà, Pere Marcer Jordà, Toni 
Ventulà Colomer, Guillem Solé Jou i Enric Guitart Vilalta van col·laborar amb la 
Cavalcada de Reis de Camprodon d’aquest any 2016 conduint tractors i remolcs, 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència d’atorgar uns ajuts per a aquesta 
col·laboració,  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR un ajut de 50 euros per a cada tractor i 50 euros per a cada remolc als 
tractoristes participants a la Cavalcada de Reis: 
 

Jaume Juncà Costa: 50 euros (1 tractor) 
Jordi Rigat Jordà: 50 euros (1 tractor) 
Pere Marcer Jordà: 50 euros (1 tractor) 
Toni Ventulà Colomer: 100 euros (1 tractor i 1 remolc) 
Guillem Solé Jou: 100 euros (1 tractor i 1 remolc) 
Enric Guitart Vilalta: 50 euros (1 tractor) 
 

2n.- INSTAR al Sr. F. Xavier Sala Pujol com a Alcalde de Camprodon perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
3r.- NOTIFICAR els acords precedents a les persones interessades. 
 
6.11. Concessió de subvenció a l'associació El Ripollès.Cor. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Carles Mauri Riu com a president de l’associació El 
Ripollès.Cor d’una subvenció per a les activitats de l’associació previstes per aquest 
2016, 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb 
aquesta associació, 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- COL·LABORAR amb l’associació El Ripollès.Cor amb una donació de 200,-€. 
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2n.- INSTAR al Sr. F. Xavier Sala Pujol com a Alcalde de Camprodon perquè en nom i 
representació de l’Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
3r.- NOTIFICAR els acords precedents a les persones interessades. 
 
6.12. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès 
per a les activitats de "Gaudeix tot l'any al Ripollès". 
 
Vista la proposta presentada pel Sr. Joan Manso i Bosoms com a president del Consell 
Comarcal del Ripollès d’un conveni per a la realització de les activitats durant el 2016 de 
“Gaudeix tot l’any al Ripollès”, 
 
Un cop considerada la conveniència de col·laborar amb aquest programa de promoció 
d’un oci alternatiu i activitats de lleure per a la gent jove de 12 a 17 anys del Ripollès, 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- APROVAR el conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per a la realització de 

les activitats de “Gaudeix tot l’any al Ripollès”. 
  
2n.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa establerta al conveni d’una quota de 100 

euros a pagar abans del dia 20 de maig de 2016. 
 
3r.-  INSTAR a l’Alcaldia presidència, el Sr. F. Xavier Sala Pujol en nom i representació de 

l’Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per a la formalització i 
implementació del conveni. 

 
4t.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents. 
 
6.13. Concessió de subvenció per a l'acte de jubilació de Francesc Carola i Puli. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Francesc Carola Puli per a la concessió d’una 
subvenció per a la organització de l'acte de celebració de la seva jubilació com a cap dels 
bombers voluntaris de Camprodon que tindrà lloc el proper 8 de març coincidint amb la 
festa anual dels bombers voluntaris, 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta 
iniciativa, 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- COL·LABORAR amb l’acte de celebració de la jubilació de Francesc Carola Puli amb 
una donació de 500,00€. 
 
2n.- INSTAR al Sr. F. Xavier Sala Pujol com a Alcalde de Camprodon perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
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3r.- NOTIFICAR els acords precedents a les persones interessades. 
 
7. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
 
7.1.  Baixa de rebuts pendents relació 1/2016. 
 
Vista la relació 1/2016 de rebuts pendents de pagament de diferents deutors 
corresponents a ocupació de la via pública amb parades al mercat setmanal dels 
contribuents, Sr. Dalí Mohamed perquè ha deixat de venir sense comunicar-ho 
prèviament i la Sra. Ester Perenó Castells i el Sr. Jaume Segovia Alcaide tot i havent-ho 
sol·licitat no els hi interessa tenir parada al mercat. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR  la baixa dels rebuts que integren la relació 1/2016 per l’import de 
479,57 €  pels motius esmentats. 
 
2n.- NOTIFICAR aquesta resolució a la tresoreria i a la intervenció municipal. 
 
7.2. Altes i baixes diferents rebuts - Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès. 
 
Atès que s’ha inclòs de manera indeguda en el padró de l’impost de vehicles de tracció 
mecànica com a contribuent al Sr. Horacio Cristovao Gonçalves de Almeida, com a titular 
del vehicle AUDI A-4 matrícula B4723WX. 
 
Atès que el Sr. Horacio Cristovao Gonçalves de Almeida ha justificat mitjançant 
documentació aportada que aquest vehicle des de l’any 2012 ha canviat de domicili a 
Portugal. 
 
Atès que el Sr. Aurelio Alvarez Hernandez ha justificat mitjançant la fitxa tècnica del 
vehicle marca Ford model Transit Courier matrícula 1501JKP que la tarifa aplicada de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’any 2016 no es correcte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar al Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès que procedeixi a 
formalitzar  la baixa dels següents rebuts: 
 
Núm. rebut Contribuent Import 
1301000783 Sr. Horacio Cristovao Gonçalves de Almeida 143,16 € 
1401000760 Sr. Horacio Cristovao Gonçalves de Almeida 143,88 € 
1501000744 Sr. Horacio Cristovao Gonçalves de Almeida 143,88 € 
1601000039 Sr. Aurelio Alvarez Hernandez 166,60 € 

 
Segon.- Aprovar una nova liquidació al Sr. Aurelio Alvarez Hernandez per l’import 84,56 € 
que es l’import que correspon segons l’ordenança fiscal número 3 de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica apartat c). 
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Tercer.- Notificar aquesta resolució al Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès . 
 
7.3. Aprovació de la liquidació i estat de comptes del cànon d'aigua del quart 
trimestre de 2015 de Sorea, S.A. 
 
Vist el registre d’entrada 2016-201 de data 02/02/16, de Sorea, S.A. adjuntant la 
liquidació del cànon de l’aigua del quart trimestre de 2015 i l’estat de comptes del fons de 
reposició corresponent a la urbanització de Font Rubí.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r. APROVAR la liquidació del cànon d’aigua corresponent al quart trimestre de 2015 de 
la urbanització de Font Rubí per un import de 15,80€. 
 
2n.- APROVAR l’estat de comptes del fons de reposició per un import a favor de 
l’Ajuntament de Camprodon de 6.924,08€ 
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.  
 
7.4. Aprovació de liquidacions de tributs per comunicació prèvia. 
 
Examinada la relació 2/2016 de data 17 de febrer de 2016 de liquidacions.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer.- APROVAR la relació de liquidacions de tributs següent: 
 

Relació 2/2016        
        
Expedient Subjecte passiu Fet imposable Import 

    Activitat Ord. Fiscal 16    

0505.06-2016/1 Bright Circle, SL C/. Freixenet, 30 822,10 € 

0505.04-2015/48 Sant Roc II SC C/. València, 1 2n.  163,94 € 

    Obres Ord. Fiscal 5 i 15    

050302.01-2016/3 M.Mar Pujol-Busquets Teixió Pl. Europa, 7 02 03 95,05 € 

050302.01-2016/4 Roser Subirana Jiménez  C/. València, 38 PB 61,00 € 

050302.01-2016/4 Rosa Guillamet Deulofeu  Mas can Torrent vell  95,80 € 

    Total…………………………. 1.237,89 € 
 
Segon.- NOTIFICAR les liquidacions aprovades.  
 
8. Altres assumptes pendents de resolució  
 
8.1. Aprovació Padró Ocupació Via Pública Mercat - 1r.  trimestre 2016. 
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Atesa la documentació elaborada pels serveis administratius d’aquesta Corporació en 
relació a la taxa per ocupació de la via pública – mercat  corresponent al primer trimestre 
de l’any 2016, per un import de 2.521,61 €. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.-APROVAR el padró de la taxa per ocupació de la via pública-mercat                  
corresponent al  primer trimestre de 2016. 
 
2n.- NOTIFICAR el present acord a la tresoreria a la intervenció municipal. i                        
publicar-ho en el Butlletí oficial de la província. 
 
8.2. Comissió del servei per l'assistència al curs sobre la liquidació pressupostària 
2015. 
 
Vista la convocatòria de les sessions sobre la liquidació del pressupost de 2015 
organitzat per la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC). 
 
Atès l’indiscutible interès del contingut del temes a tractar,  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR la inscripció i assistència en comissió de serveis de la Sra. Fina Jordà i 
Roura, administrativa, al curs sobre liquidació del pressupost 2015 que es desenvoluparà 
els dies 16 i 17 de febrer de  febrer de 2016 a Girona.  
 
2n.- NOTIFICAR  l’autorització a la funcionària interessada i donar compte a intervenció i 
tresoreria.  
 
8.3. Comissió del servei per l'assistència a la sessió informativa pràctica de la 
integració de la recaptació amb la comptabilitat. 
 
Vista la convocatòria de la sessió informativa pràctica de la integració de la recaptació 
amb la comptabilitat organitzat per la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona 
(XALOC). 
 
Atès l’indiscutible interès del contingut del temes a tractar, 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR la inscripció i assistència en comissió de serveis de la Sra. Fina Jordà 
Roura, administrativa, al taller pràctic es desenvoluparà el dia 4 de març de 2016 a 
Girona.  
 
2n.- NOTIFICAR  l’autorització a la funcionària interessada i donar compte a intervenció i 
tresoreria.         
 
8.4. Reclamació patrimonial Mercè Navaro Heras. Exp.: 0301.01-2015/4.  
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De conformitat amb els articles 11 i 13 del Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual 
s’aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial, en relació amb l’expedient núm. 0301.01-20154 que s’està 
tramitant en l’Ajuntament, amb base als següents, 

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
PRIMER. Per escrit de la Sra. Mercè Navarro Heras, amb registre d’entrada 1-2015-
001898-1 de data  17/11/2015, comunicant el sinistre patit el passat dia 31 d’octubre de 
2015, quan creuava el carrer al carrer Sant Roc, exposant que a causa del mal estat 
d’una llamborda trencada, va caure, ocasionant-li una lesió en el turmell, segons informe 
mèdic, i sol·licitant que se li aboni al núm. de compte facilitat l’import de 3.216,50 € en 
concepte d’indemnització; s’inicià el present expedient de reclamació patrimonial.  

 
SEGON. Amb data 28/12/2015 es van acabar de rebre els informes sol·licitats per l’òrgan 
instructor  

 
TERCER. Amb data 5/01/2016 s’han realitzat tots els actes d’instrucció que són 
necessaris per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades, en virtut dels 
quals es procedeix a realitzar la proposta de resolució, havent-se practicat les 
corresponents proves. 

 
QUART. Amb data 20/01/2016 s’obrí el període d’audiència durant el qual no s’han 
registrat al·legacions. 
 
CINQUÈ. De les actuacions practicades es desprèn que:  
 
1 La Companyia asseguradora AXA, en escrit de data 23/12/2015 atribueix que la 

causa directa i eficient de l’accident va ser la falta d’atenció de la vianant, entenen 
que l’ajuntament ha de desestimar la reclamació.  
 

2 El cap de la brigada d’obres municipal en informe de data 28/12/2015 fa constar que 
l’estat de les llambordes no dificulta de manera perillosa el pas diari de persones amb 
un mínim de precaució.  

 
3 El carrer Sant Roc forma part del nucli històric de Camprodon, passant just per sota 

del pont Nou, d’origen romànic, i l’estat del seu paviment és lleugerament irregular 
motivat per la seva antiguitat i a l’estat d’algunes de les llambordes que, en general 
no mantenen uniformitat; cosa que suposa que els vianants han de tenir un mínim de 
cura per tal d’evitar entrebancs i caigudes.  

 
4 Malgrat l’estat del paviment del carrer Sant Roc no s’ha produït cap queixa al 

respecte per part de veïns ni visitants; possiblement perquè entenen les especials 
circumstàncies que hi concorren i esmercen la cura necessària quan hi transiten a 
peu.   

 
5 El resultat lesiu produït no és imputable al funcionament dels serveis municipals. 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
La legislació aplicable a l’assumpte és la següent:  
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— Els articles 139 a 144 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
— Els articles 1 a 13 del Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el 
Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial. 

 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- DENEGAR la reclamació de responsabilitat a l’Ajuntament de Camprodon pels danys 
soferts per la Sra. Mercè Navarro Heras per  haver estat confirmada la manca de relació 
de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió produïda. 
 
2n.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 
pot interposar. 
 
8.5. Acord de l'aixecament de la suspensió de la tramitació d'expedients 
sancionador i de restitució de la realitat física. Exp.: 0502.01-2015/1 i 0502.02-2015-
2. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 29/05/2015 es va incoar expedient sancionador 
i expedient de restitució de la realitat física a KUBRA, S.A., en relació amb els actes 
d'edificació i ús del sòl executats sense llicència municipal, sobre terrenys situats en sòl 
no urbanitzable d’especial protecció, en la finca Mas Grau.  
 
Atès que les actuacions objecte de l’expedient estaven totalment acabades abans del 
mes de febrer de 2011, segons consta en els plànols d’informació  del Pla Especial de 
Protecció del Bac de Sant Antoni i són incompatibles amb l’ordenació territorial i 
urbanística prèvia a l’entrada en vigor del Pla especial que es troba en tràmit de 
publicació; motiu pel qual, correspon la seva qualificació com a manifestament 
il·legalitzables en ordre a la incoació del preceptiu expedient de protecció de la legalitat 
urbanística per part de l’Ajuntament de Camprodon, en compliment de l’apartat 2 de 
l’article 199 del TRLU. 
 
Vist que el Pla Especial de Protecció del Bac de Sant Antoni, va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en data 26 d’abril de 
2012, condicionant la seva executivitat a la presentació i aprovació d’un Text Refós en el 
que, entre altres aspectes, respecte del Mas Grau “... s’hauran de justificar les llicències 
atorgades en cadascuna de les ampliacions realitzades”. I en data 29/04/2015 el Ple de 
l’Ajuntament de Camprodon va adoptar acord de verificació del text refós requerit, que la 
Comissió d’Urbanisme de Girona va conformar i va ordenar  la seva publicació al DOGC 
en data 2/06/2015. 
  
Atès que l’aprovació definitiva del Pla especial ha estat publicada al DOGC núm. 6925 del 
dia 31/07/2015, cosa que  suposa la possibilitat de legalització de les actuacions objecte 
de l’expedient incoat per acord de la Junta de Govern Local del dia 29/05/2015. I en 
aquest sentit, en data 29.09.2015 han estat presentades al registre d’entrada de 
l’Ajuntament les peticions per a la legalització de les actuacions objecte del referit 
expedient disciplinari.  
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Tal com disposa l’art. 216.2 del TRLU, la tramitació de l'expedient de protecció de la 
legalitat urbanística se suspèn un cop s'acredita davant l'instructor que s'ha presentat la 
sol·licitud de legalització, fins que aquesta sol·licitud es resolgui, amb interrupció dels 
terminis de caducitat i de prescripció,   
 
Atès que la Junta de Govern Local d’aquesta mateixa  data, ha aprovat la concessió de 
les llicències d’obres que legalitzen les actuacions realitzades a la finca el Grau amb 
anterioritat al mes de febrer de 2011 següents:  
 
 Ampliació de la masia El Grau. Exp.: 050301.01-2015/10. 

 
 Legalització de les construccions vinculades a l'activitat forestal i rústica. Mas el 

Grau. Exp.: 050301.01-2015/11. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer. AIXECAR LA SUSPENSIÓ de la tramitació de expedient sancionador i expedient 
de restitució de la realitat física a KUBRA, S.A., en relació amb els actes d'edificació i ús 
del sòl detallats en la part expositiva d’aquest acord, executats sense llicència municipal, 
sobre terrenys situats en sòl no urbanitzable d’especial protecció, segons el Pla General 
d’Ordenació Urbana aprovat definitivament el 2 de febrer de 2000, en la finca Mas Grau, 
incoat per acord de la Junta de Govern Local de 29/05/2015.  
 
Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades amb indicació de que 
l’aixecament de la suspensió suposa la represa dels terminis de caducitat de l’expedient i 
de prescripció de les infraccions que s’imputen, a partir del dia de la seva notificació. I, en 
tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat, no es susceptible de recurs.  
 
Tercer. COMUNICAR la present resolució a l’instructor de l’expedient.  
 
8.6. Aprovació de les Bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs 
per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball d'interventor/a. 
 
Vista la proposta de Bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per 
cobrir amb caràcter interí el lloc de treball d’interventor/a redactades pels serveis jurídics 
municipals.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.-  APROVAR les Bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per 
cobrir amb caràcter interí el lloc de treball d’interventor/a, tal com estan redactades i 
consten a l’expedient.  
 
2n.- PUBLICAR anunci i el text de les Bases específiques aprovades al BOP de Girona.  
 
3r.- FACULTAR i instar al Sr. Alcalde la implementació de quantes actuacions estimi 
convenient per l’efectivitat del present acord.  
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No havent altres assumptes a tractar, quan són les 18:00 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 


