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ACTA NÚM. JGL2016/4 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 2 DE MARÇ DE 2016 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
16:04 hores del dia 2 de març 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. Aprovació d’actes  
2. Factures i certificacions 
2.1. Aprovació relació de factures 2/2016. 
3. Intervenció administrativa  
3.1. Obres 
3.1.1. Concessió llicència d'obres . Diferents cates.  Exp.: 050302.01- 2016/10. 
3.1.2. Concessió de divisió del local  situat a la PB del c/. València, 33. Exp. 050304.01-
2016/3.   
4. Contractacions 
4.1. Contractacions Festa Major 2016. 
4.2. Contractacions sardanes 2016. 
4.3. Acord d'adhesió a les pòlisses d'assegurances licitades  per el consorci català de 
desenvolupament local. 
5. Sol·licituds oficials 
5.1. Sol·licitud de subvencions per a espectacles inclosos en el catàleg Programa.cat. 
5.2. Sol·licitud de subvenció per a música de cobla. 
5.3. Sol·licitud de subvenció per a actuacions en camins rurals i materia forestal, 2016. 
6. Peticions 
6.1. Ampliació de venda de productes al mercat setmanal - Sra. Anna Espigulé Serra. 
6.2. Ampliació de venda de productes al mercat setmanal - Sr. Josep Cabarrocas Roca. 
6.3. Canvi de titularitat d'una parada al mercat setmanal - Sr. Francesc Xavier Sala i 
Pujol. 
6.4. Ocupació de la via pública amb una xurreria - Sra. Montserrat Ramos Sánchez. 
6.5. Ocupació de la via pública amb diferents atraccions -  Sr. Ramon Lopez Lopez. 
6.6. Ocupació de la via pública amb diferents atraccions - Sr. Luís Carbonés Prat. 
6.7. Petició de baixa del padró de la taxa per la recollida de residus sòlids urbans - Sra. 
Mireia Colomer Basagañas. 
6.8. Llicència per lactància i conciliació vida familiar - Sra. Eva López Rodríguez. 

Assistents 
F. XAVIER SALA PUJOL 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
XAVIER JUNCÀ MORER 
XAVIER RIGAT GARDELLA 

 

Convidades 
NÚRIA MAS SOLER 
ANNA COLOMER VILA 
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6.9. Quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   amb motiu de 
jubilació -  Sr. Juan Monturiol Cordomí 
6.10. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals - Sr. Esteve Gras Moreu 
en representació de CTT Camprodon. 
6.11. Reconeixement 10è. trienni a la Sra. Montserrat Puigmal i Puigbó .- Funcionària de 
l'Ajuntament de Camprodon. 
6.12. Suport al projecte "Territori Educador. Ens mengem les Valls". 
6.13. Concessió de subvenció per a col·laboració a la Festa del Voluntariat 2016 a 
l'Hospital Geriàtric. 
7. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
7.1. Aprovació de liquidacions de tributs per comunicació prèvia. 
7.2. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 1/2016. 
8. Altres assumptes pendents de resolució  
8.1. Comissió de serveis per assistència a cursos, 2016. 
8.2. Contractació assegurança per a voluntaris. 
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 17 de febrer de 2016 
 
2. Factures i certificacions 
 
2.1. Aprovació relació de factures 2/2016. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 2/2016. 
 
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. 2/2016 per un import total de 32.600,50 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 
 
3.1.1. Concessió llicència d'obres . Diferents cates.  Exp.: 050302.01- 2016/10. 
 
Vista la sol·licitud presentada per ENTITAT MERCANTIL REPSOL BUTANO, SA, per 
execució d’obres consistents en “Realització de diferents cates per ampliació de la Xarxa 
de gas ” i emplaçada als carrers del Pi; Estudis; pl. del Carme; c/. Josep Morer  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: 
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1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
- S’executarà d’acord amb l’Ordenança d’obres a la via pública.  

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

concepte es produirà el dia 19 de març de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de un mes. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 19 de març de 2016. 
- 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 117,66 € 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. Concessió de divisió del local  situat a la PB del c/. València, 33. Exp. 
050304.01-2016/3.   
 
Vista la sol·licitud presentada per JORGE I JUAN GIRALT PARERA, per formalitzar la 
“Divisió del local” situat a la planta baixa de l’edifici emplaçat al c/. València, 33 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 sol·licitada d’acord amb la documentació presentada en data 
11 i 24 de febrer de 2016. 
 
2n.- APROVAR la l’autoliquidació de la taxa per import de 320,- € en aplicació de 
l’ordenança municipal corresponent. 
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels 
recursos que poden interposar. 
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4. Contractacions 
4.1. Contractacions Festa Major 2016. 
 
Vista l’oferta de contractació per la celebració dels actes de Festa Major dels grups: 
 

- Sagals d’Osona, pel dia 19 de juny, per un import total de 1.530,00 euros (iva 
inclòs).  

- Èxits Produccions i Mangement SL per al grup Germà Negre, pel dia 18 de juny, 
per un import total de 3.025,00 euros (iva inclòs). 

- EDR Festes per a l’espectacle Orquestra Diversiones, pel dia 18 de juny, per un 
import de 5.566,00 euros. 

 
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 les contractacions proposades i procedir a la signatura dels contractes a 
formalitzar amb l’empresa. 
 
2n.- AUTORITZAR i ATORGAR apoderament suficient a l’empresa contractada per tal 
que procedeixi, en nom de l’Ajuntament a la formalització i liquidació de les altes i 
cotitzacions patronals corresponents a la Seguretat Social dels artistes contractats.  
 
3r.- INSTAR al Sr. Alcalde la signatura i formalització del contracte. 
 
4t.- COMUNICAR aquest acord a l’artista contractat i a intervenció i tresoreria. 
 
4.2. Contractacions sardanes 2016. 
 
Vistes les ofertes de contractació de les següents audicions de sardanes: 
 

- Cobla Canigó, pel dia 25 de març, per un import de 1.150,00 euros (exempt 
d’IVA). 

- Cobla Rossinyolets, pel dia 16 de juliol, per un import de 800,00 euros (exempt 
d’IVA). 

- Associació Foment Musical Sardanista per l’actuació del Cobla Vila d’Olesa, pel 
dia 15 d’agost, per un import de 1.050,00 euros (exempt d’IVA). 
 

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. 
 
Es proposa a La Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
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 contractacions proposades i procedir a la signatura dels contractes a 
formalitzar amb l’empresa. 
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2n.- AUTORITZAR i ATORGAR apoderament suficient a l’empresa contractada per tal 
que procedeixi, en nom de l’Ajuntament a la formalització i liquidació de les altes i 
cotitzacions patronals corresponents a la Seguretat Social dels artistes contractats.  
 
3r.- INSTAR al Sr. Alcalde la signatura i formalització del contracte. 
 
4t.- COMUNICAR aquest acord a l’artista contractat i a intervenció i tresoreria.  
 
4.3. Acord d'adhesió a les pòlisses d'assegurances licitades  per el consorci català 
de desenvolupament local. 
 
ATÈS  
 
I. Que per  resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar l’inici 
d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de Catalunya, amb la 
denominació d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor el Consorci Català de 
Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, 
sòcies del CCDL que s'hi adhereixin. 
 
II. Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost del 2015, i el 
Butlletí oficial de la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va fer públic l’anunci pel qual es 
licitava el dit contracte. 
 
III. Que en data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar les 
proposicions de les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la 
corresponent proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació, segons: 

 Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la Mercantil: Segurcaixa 
Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 

 Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros 
 Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en 

España 
 Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance 

PLC, Sucursal en España 
 Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a 

favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 
 Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE 

Sucursal en España 
 

IV. La Comissió Executiva de data 30 de novembre de 2015 va acordar adjudicar els lots 
a les empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al punt 
anterior. 
 
V. Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques 
és objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011 
de 14 de Novembre per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i 
la resta de normativa de contractació. 

 
Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de Desenvolupament 
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 
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3/2011, de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
sector públic i la resta de normativa de contractació. 
 
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.- Que l’Ajuntament de Camprodon s’adhereix a les Pòlisses que a continuació s’indicarà:  

 
- Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la Mercantil: Segurcaixa Adeslas, 

S.A. de Seguros y Reaseguros, per un import brut anual de 4.167,00 euros 
 

- Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España 
per un import brut anual de 277,00 euros per a personal i 737,80 euros per a regidors. 
 

- Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, 
Sucursal en España, per un import brut anual de 4.338,00 euros. 
 

- Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de 
la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, per un import brut 
anual de 2.166,00 euros. 
 

- Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE 
Sucursal en España, per un import brut anual de 935,00 euros. 

 
2n.- Aquest acord d’adhesió produirà efectes a partir del moment de la seva  recepció per part 
de Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local que procediran a canviar de  
companyia asseguradora a mesura que vencin les assegurances vigents. 
 
3r.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (C/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda ( C/ Tamarit 
155-159, 08015 de Barcelona). 
 
5. Sol·licituds oficials 
 
5.1. Sol·licitud de subvencions per a espectacles inclosos en el catàleg 
Programa.cat. 
 
Vista la resolució CLT/308/2016, de 9 de febrer, del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, de convocatòria de subvencions en espècie per a la 
contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles 
Programa.cat corresponents al 2016, 
 
Un cop considerada la conveniència de sol·licitar aquest ajut,   
 
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 al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya les 
subvencions en espècie per a espectacles inclosos en el catàleg Programa.cat. 
  
2n.- COMPROMETRE’S a realitzar la inversió per a la qual demanem aquesta subvenció. 
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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 al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
5.2. Sol·licitud de subvenció per a música de cobla. 
 
Vista la convocatòria de subvencions adreçades als ajuntaments o organismes autònoms 
locals de les comarques gironines per a la realització del cicle de concerts de música de 
cobla i que aquest 2016 subvenciona el concert “La Veu de la Cobla” de la Cobla 
Orquestra Costa Brava de Palafrugell, 
 
Un cop considerada la oportunitat i conveniència de sol·licitar aquesta ajuda,  
 
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 d’una subvenció per un import de 
1.450,00 euros per a la contractació del concert “La Veu de la Cobla”.. 
  
2n.- COMPROMETRE’S a realitzar la inversió 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 per a actuacions en camins rurals i materia forestal, 
2016. 
 
Vista la convocatòria de subvencions per a actuacions en camins rurals i matèria forestal 
per a l’any 2016 de la Diputació de Girona publicada al BOP número 36 de 23 de febrer 
de 2016, 
 
Atesa la necessitat de finançament de les despeses derivades treballs forestals,  
 
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 d’una subvenció per a actuacions 
en camins rurals i matèria forestal de l’any 2016. 
  
2n.- COMPROMETRE’S a realitzar la inversió 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. 
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4t.- TRAMETRE certificació d’aquest acords a la Diputació de Girona. 
 
6. Peticions 
 
6.1. Ampliació de venda de productes al mercat setmanal - Sra. Anna Espigulé 
Serra. 
 
Vista la petició de la Sra. Anna Espigulé Serra de data 26 de febrer de 2016 i registre 
d’entrada 1-2016-000271-1 sol·licitant poder vendre fruits secs i caramels a la parada del 
mercat setmanal del diumenge. 
 
Atès que, la Sra. Anna Espigulé té concedida llicència per a la venda d’olives i salaons.  
 
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 petició per a la venda de fruits secs i caramels al mercat setmanal del 

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

pot interposar. 
 
6.2. Ampliació de venda de productes al mercat setmanal - Sr. Josep Cabarrocas 
Roca. 
 
Vista la petició del Sr. Josep Cabarrocas i Roca de 26 de febrer de 2016 i registre 
d’entrada 1-2016-000372-1, sol·licitant l’ampliació de la venda de mel i nous de collita 
pròpia al mercat setmanal del diumenge, i poder compartir-ho amb la parada que 
actualment te la seva esposa la Sra. Anna Espigulé i Serra. 
 
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 llicència al Sr. Josep Cabarrocas i Roca per ampliar la seva parada amb la 
venda de  mel i nous de collita pròpia al mercat setmanal del diumenge. 
 
2n.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 
pot interposar . 
 
6.3. Canvi de titularitat d'una parada al mercat setmanal - Sr. Francesc Xavier Sala i 
Pujol. 
 
Vista la petició del Sr. Santiago Sala i Huguet de data 25 de febrer i registre d’entrada 1-
2016-000366-1, sol·licitant el canvi de titularitat de la parada de venda de roba d’home 
que regentava al mercat setmanal a favor del seu fill el Sr. Francesc Xavier Sala i Pujol. 
 
Atès s’ha presentat tota la documentació necessària que regula l’ordenança de la venda 
no sedentària al terme municipal de Camprodon.  
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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 el canvi de titularitat de la llicència per a la venda de roba d’home al Sr. 

Francesc Xavier Sala i Pujol al mercat setmanal del diumenge.  
 
2n.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar. 
 
6.4. Ocupació de la via pública amb una xurreria - Sra. Montserrat Ramos Sánchez. 
 
Vista la petició de la Sra. Montserrat Ramos Sánchez de data 15 de gener i registre 
d’entrada 1-2016-000093-1 sol·licitant l’ocupació de la via pública amb una  xurreria de 
6,00 x 2,00 metres durant els dies de Setmana Santa i la setmana següent. 
 
Atesa la disposició de superfície suficient per atendre la petició. 
 
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 llicència per ocupació de la via pública a la Pl. de la Vila amb  una xurreria 

de 6,00 m. x 2,00 m. durant els dies de Setmana Santa fins el dia 3 d’abril, sotmesa a 
la següent condició:   

 
El divendres dia 25 de març amb motiu de la Processó dels Sants Misteris ha de tancar 

l’activitat a partir de les 20:00 hores 
 
2n.- REQUERIR a l’interessat l’acreditació documental del compliment dels requisits que 

exigeix    l’ordenança reguladora de la venda no sedentària al terme municipal de 
Camprodon. 

 
3r.- APROVAR la liquidació de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic per l’import de 309,32 €   en 
aplicació de l’ordenança fiscal municipal vigent. 

 
4t.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar i els terminis de pagament de la taxa. 
 
6.5. Ocupació de la via pública amb diferents atraccions -  Sr. Ramon Lopez Lopez. 
 
Vista la petició del Sr. Ramon Lopez Lopez, de data 18 de febrer i registre d’entrada 1-
2016-sol325-2 sol·licitant l’ocupació de la via pública amb diferents atraccions al Pg. 
Maristany del 26 de febrer al 13 de març.  
 
Atès que el Pg. Maristany no es considera zona hàbil per a ser destinada a ocupació de 
via públic amb  la instal·lació de les  atraccions que es demanen.  
 
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.- DENEGAR la petició per ocupació de la via pública amb  diferents atraccions al Pg. 
Maristany. 

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

pot interposar. 
 
6.6. Ocupació de la via pública amb diferents atraccions - Sr. Luís Carbonés Prat. 
 
Vistes les diferents peticions del Sr. Lluís Carbonés Prats, sol·licitant l’ocupació de la via 
pública durant els dies de Setmana Santa amb un castell inflable, llits elàstics, parada de 
tir, pesca infantil i d’un tren infantil. 
 
Atesa la disposició de superfície suficient per atendre la petició. 
 
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 llicència per ocupació de la via pública amb un castell inflable, llits elàstics, 

parada de tir, pesca infantil i d’un tren infantil a la Pl. del Carme durant els dies de 
Setmana Santa, sotmesa a la següent condició:   

 
El divendres dia 25 de març amb motiu de la Processó dels Sants Misteris ha de tancar 
l’activitat a partir de les 20:00 hores 

 
2n.- REQUERIR a l’interessat l’acreditació documental del compliment dels requisits que     

exigeix    l’ordenança reguladora de la venda no sedentària al terme municipal de 
Camprodon. 

 
3r.- APROVAR la liquidació de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic per l’import de 565,40 €   en 
aplicació de l’ordenança fiscal municipal vigent. 

 
4t.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar i els terminis de pagament de la taxa. 
 
6.7. Petició de baixa del padró de la taxa per la recollida de residus sòlids urbans - 
Sra. Mireia Colomer Basagañas. 
 
Vista la petició de la Sra. Mireia Colomer Basagañas, amb registre d’entrada número 1-
2019-000299-1, de 16 de febrer, en la que demana la baixa dels rebut corresponent a la 
taxa sobre la prestació del servei de gestió de residus municipals de l’activitat d’estètica 
situada al C/. Nou, 22 PB 02 del segon semestre de 2015 i la devolució de 112,75 € que 
corresponent al rebut del primer semestre de l’any 2015 que va abonar per error, al·legant 
que va vendre l’activitat a l’any 2007. 
 
Atès que la Sra. Mireria Colomer no va comunicar a l’Ajuntament de Camprodon la baixa de 
l’activitat d’estètica fins el passat dia 5 de gener de 2016 essent, per tant, subjecte passiu del 
rebut corresponent al primer semestre de 2015. 
 
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.- DESESTIMAR la petició de la Sra. Mireia Colomer Basagañas en relació a la taxa    
per la prestació del servei de gestió de residus municipals de l’activitat d’estètica del 
l’exercici 2015. 

 
2n.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades. 
 
6.8. Llicència per lactància i conciliació vida familiar - Sra. Eva López Rodríguez. 
 
Vista la petició que efectua la Sra. Eva López Rodríguez,  directora de la Llar d’Infants 
Municipal “NINS”, de data 20 de febrer i registre d’entrada 1-2016-000345-1 en la que 
proposa  l’acumulació dels dies per període de lactància, conciliació de vida familiar i els 
9 dies de vacances pendents de realitzar, incorporant-se a la feina el proper dia 8 d’abril. 
 
Vist el que disposa el Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament de 
Camprodon en vigor i, en concret, l’article 11 .- Llicències i Permisos retribuïts apartat c) 
diu “Per naixement, adopció o acolliment permanent o preadoptiu d’un o d’una menor: 
cinc dies. Així mateix, els treballadors d’aquesta Corporació amb un fill/a de menys de 
nou mesos, tenen dret a un permís d’una hora diària d’absència en el treball per 
lactància, aquest període de temps podrà ser dividit en dues fraccions de mitja hora, o be 
substituït per 21 dies mes de permís per maternitat”. 
 
Atès que  l’article 12.1 apartat a) del mateix conveni regula: “Conciliació de la Vida laboral 
i familiar/ajuts a les famílies.  En el supòsit de reducció de la jornada per raó de guarda 
legal d’un infant, els treballadors a jornada completa tenen dret a una reducció d’una hora 
diària de la seva jornada ordinària de treball i a percebre el 100% de la retribució fins que 
l’infant tingui un any com a màxim. Per a obtenir aquesta reducció de jornada de treball el 
treballador/a ha de presentar la sol·licitud a partir del moment en què es reincorpora al 
treball després dels permís de maternitat, essent d’aplicació a partir de la sol·licitud, 
sense possibilitat d’efectes retroactius”.   
 
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 proposta d’acumulació dels dies per període de lactància, conciliació 
de vida familiar i els 9 dies de vacances pendents de realitzar, incorporant-se a la feina el 
proper dia 8 d’abril de la empleada municipal, Sra. Eva López i Rodríguez, directora de la 
Llar d’Infants Municipal “NINS”.  
 
2n.- NOTIFICAR la present resolució a la treballadora interessada i als responsables 
municipals de gestió de personal.  
 
6.9. Quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   amb 
motiu de jubilació -  Sr. Juan Monturiol Cordomí 
 
Vista la petició presentada pel Sr. Juan Monturiol Cordomí de data 26 de febrer i registre 
d’entrada 1-2016-000382-1 sol·licitant la quota reduïda de la taxa per a la prestació del 
servei de gestió de residus municipals de la Pl. Santa Maria, 12 01 d’aquesta Vila. 
 
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.- APLICAR la quota reduïda de l’ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa per 
a la prestació del servei de gestió de residus municipals. 
 
 2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta excepció            
tindrà efectes a partir del segon semestre de  l’exercici  2016 i successius. 
 
6.10. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals - Sr. Esteve Gras 
Moreu en representació de CTT Camprodon. 
 
Vista la petició del Sr. Esteve Gras Moreu de data 26 de febrer i registre d’entrada 1-
2016-000375-1  en representació del CTT Camprodon, sol·licitant poder disposar del 
Pavelló Llandrius el dia 26 de març durant tot el dia per realitzar un “TORNEIG POPULAR”.  
 
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’excempció 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 . 
 
6.11. Reconeixement 10è. trienni a la Sra. Montserrat Puigmal i Puigbó .- 
Funcionària de l'Ajuntament de Camprodon. 
 
Atesa la instància presentada per la Sra. Montserrat Puigmal i Puigbó, amb data 1 de 
març de 2016 i registre d’entrada 1-2016-000415-1 funcionària amb categoria d’ auxiliar 
administrativa de l’Ajuntament de Camprodon des del  21 de febrer de 1986 en la que 
sol·licita el reconeixement del 10è. trienni. 
 
Comprovades les dades que obren a l’Ajuntament , efectivament es compleixen  30 anys  de 
prestació de serveis per part de la sol·licitant. 
 
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.-  RECONEIXER  a la Sra.  Montserrat Puigmal i Puigbó el  10è. trienni pels serveis 
prestats ininterrompudament com a funcionària de l’Ajuntament de Camprodon, amb els 
efectes econòmics corresponents. 
 
2n.- COMUNICAR l’acord a intervenció i tresoreria per tal de regularitzar la petició. 
 
3r.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
6.12. Suport al projecte "Territori Educador. Ens mengem les Valls". 
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Atès que l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura impulsa el projecte "Territori 
Educador. Ens mengem les valls" que té per objectiu promocionar una nova cultura 
d’alimentació sana, de qualitat i de proximitat a la població local a través de l’escola,  
 
Atès que aquest projecte serà sol·licitat per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura a la 
convocatòria d’ajuts ARP/375/2015, de 16 de desembre, per al desenvolupament de 
projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, 
 
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 suport al projecte “Territori Educador. Ens mengem les valls” de 

l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.  
     
2n.- 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 suport aprovat. 

 
3r.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents.  
 
6.13. Concessió de subvenció per a col·laboració a la Festa del Voluntariat 2016 a 
l'Hospital Geriàtric. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Manelic de Pera per a la concessió d’una subvenció 
per a la col·laboració a la Festa del Voluntariat 2016 a l'Hospital Geriàtric. 
 
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 Manelic de Pera amb una donació de 150,00€. 
 
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. 
 
3r.- NOTIFICAR els acords precedents a les persones interessades. 
 
7. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
 
7.1. Aprovació de liquidacions de tributs per comunicació prèvia. 
 
Examinada la relació 3/2016 de data 2 de març 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: 
 



 

14 
 

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

 

Expedient Subjecte passiu Fet imposable Import 
  Activitat Ord. Fiscal 16   

0505.04-2016/3 David Fontclara Lacuesta C/. Josep Morer, 18 AT 163,94 € 

  1a. ocupació Ord. F 15  

050303.01-2016/3 Oscar Cabrinety Alegre  C/. Devesa N Font Rubí, 
857 

381,33 € 

  Obres Ord. Fiscal 5 i 15   

050302.01-2016/11 Casanova Hnos., SA Ctra. Molló, 6  550,45 € 

  Total…………………… 1.095,72 € 

 
 
Segon.- NOTIFICAR les liquidacions aprovades.  
 
7.2. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 1/2016. 
 
Examinada la relació liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 1/2016 per import 
de  2.296,16 €.   
 
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 per tributs i ingressos de dret públic 1/2016 
per import de 2.296,16 €.   
 
Segon.- ORDENAR la seva notificació formal d’acord amb les normes d’exacció vigents. 
 
8. Altres assumptes pendents de resolució  
 
8.1. Comissió de serveis per assistència a cursos, 2016. 
 
Vista la convocatòria de XALOC del curs de formació del programa informàtic GPA de 
Gestió del Patrimoni, 
 
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. Maria Güell 
Teixidor, administrativa, al taller pràctic es desenvoluparà el dia 7 de març de 2016 a 
Girona.  
 
2n.- NOTIFICAR  l’autorització a la funcionària interessada i donar compte a intervenció i 
tresoreria.         
 
8.2. Contractació assegurança per a voluntaris. 
Vista la proposta presentada per l’empresa Ferrer & Ojeda de contractació d’una 
assegurança de FIATC per als voluntaris que fan tasques per a l’Ajuntament,  
 



 

15 
 

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

 

Atesa la conveniència de contractar una assegurança per als voluntaris que col·laboren 
en tasques per a l’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 l’assegurança proposada per Ferrer & Ojeda de 

FIATC per un import anual brut de 100,00 euros. 
 
2n.-  INSTAR a l’Alcaldia presidència, el Sr. F. Xavier Sala Pujol, en nom i representació 

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

 
3r.-  NOTIFICAR el present acord a Ferrer & Ojeda. 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 17:00 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 


