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ACTA NÚM. JGL2016/7 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 13 D'ABRIL DE 2016 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
16:45 hores del dia 13 d'abril 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 
2. Factures i certificacions 
2.1. Aprovació relació de factures 4/2016. 
2.2. Aprovació de la certificació núm. 4 de l'obra "Rehabilitació dels edificis de Cal 
Marquès i Convent del Carme per a museu municipal, 3a. fase". 
3. Intervenció administrativa  
3.1. Obres 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. El Masot. Legalització i reforma d'un edifici aïllat d'ús 
agrícola. Exp.: 0503010.01-2016/8. 
3.1.2. Concessió llicència d'obres. Camí del Noc, 30. Exp.: 050302.01-2016/14. 
3.1.3. Concessió llicència d'obres. C/. Ferrer Bàrbara, 26. Exp.: 050302.01-2016/5. 
3.1.4. Concessió pròrroga llicència d'obres . C/. I. Casabó 8-10 - Exp.: 050301.02- 2016/1. 
3.1.5. Concessió pròrroga llicència d'obres . Pg. Muralla, 22. Exp.: 050301.02- 2016/7. 
4. Contractacions 
4.1. Contracte de manteniment de la instal·lació de calefacció a l'escola Dr. Robert. 
4.2. Contracte menor per a la redacció d'un avantprojecte i memoria tècnica. 
4.3. Aprovació de l'expedient de contractaci i plec de clàusules d'adjudicació i explotació 
del servei públic del bar de la piscina municipal en règim d’arrendament. 
5. Peticions 
5.1. Ampliació terrassa amb 3 taules i cadires - Sr. Ricard Cabana Rius. 
5.2. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -  Sr. Jordi Planella Costa. 
5.3. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -  Sr. Alex Menéndez 
Velasco,  en representació de Tenis Taula Iberica, S.L. 
5.4. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat  - Sr. Joan Catot Valls. 
5.5. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sra. Montserrat 
Fernandez Herrera. 
5.6. Ocupació de la via pública amb vehicles clàssics - Sr. José M. Luján Cabezas en 
representació del Club "CLASSIC CAR LES FRANQUESSES". 
5.7. Ocupació de la via pública amb diferents atraccions - Sr. Luís Carbonés Prat. 
5.8. Ocupació de la via pública amb un Jumping - Sr. Kevin-Angelo dos Anjos. 
5.9. Ocupació de la via pública amb torets infantils - Sr. Xavier Masgrau Pacheco. 

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

 

Convidada 
ANNA COLOMER VILA 
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5.10. Ocupació de la via pública amb una parada d'artesania i complements de regal - Sr. 
Rumy David Ramirez Quilumba. 
5.11. Ocupació de la via pública amb una parada de tir - Sr. Mario Martí del Pozo. 
5.12. Ocupació de la via pública amb un Baby infantil - Sra. Dolors Serra i Masdevall. 
5.13. Ocupació de la via pública - Sra. Montserrat Anglada Cabanach. 
5.14. Ocupació de la via pública -  Sr. Xavier Juncà i Morer. 
5.15. Devolució d'ingressos indeguts - Sr. Esteve Llosada Vila. 
5.16. Bonificació vehicle per minusvalidesa - Sra. Josefa Franch Camacho. 
6. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
6.1. Baixes diferents rebuts - Consorci Servei de Recaptació. 
7. Altres assumptes pendents de resolució  
7.1. Recuperació del 49,73%  pendent de la paga extraordinària del mes de desembre de 
2012 del personal de la plantilla municipal.  
7.2. Comissió de serveis per assistència a la "Jornada de formació al món local: 
Tramitació electrònica Territori i urbanisme".  
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 29 de març de 2016 
 
2. Factures i certificacions 
 
2.1. Aprovació relació de factures 4/2016. 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 4/2016. 
 
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. 4/2016 per un import total de 163.819,77 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. 
 
2.2. Aprovació de la certificació núm. 4 de l'obra "Rehabilitació dels edificis de Cal 
Marquès i Convent del Carme per a museu municipal, 3a. fase". 
 

Examinada la certificació núm. 4 de l’obra “Rehabilitació dels edificis de Cal Marquès i 
Convent del Carme per a museu municipal, 3a. fase”, lliurada pels directors de l’obra, Srs. 
Rafel Pujol, Santi Llagostera i Montse Muntadas, per un import de 34.885,03€. 
 
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 certificació indicada, per import de 34.885,03€ amb càrrec a la partida 
1.3330.62501 del pressupost municipal vigent. 
 
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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3. Intervenció administrativa  
 
3.1. Obres 
 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. El Masot. Legalització i reforma d'un edifici aïllat 
d'ús agrícola. Exp.: 0503010.01-2016/8. 
 

Vista la sol·licitud presentada per JOAN CASADESUS COLLELL, per execució d’obres 
consistents en “Legalització i reforma d'un edifici aïllat d'ús agrícola” i emplaçada a Mas el 
Masot 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: 
- Caldrà fer mostres de l'acabat de façana abans de procedir al seu acabat total 

definitu. 
 

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

concepte es produirà el dia 8 de juliol de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de dotze mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 8 d'abril 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 4.094,04 € 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 llicència d'obres. Camí del Noc, 30. Exp.: 050302.01-2016/14. 



 

4 
 

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

 

Vista la sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, SLU, per 
execució d’obres consistents en “Obertura i tancament de rasa per estesa de línia 
subterrània de Baixa Tensió a 230 V” i emplaçada a Camí  del Noc , 30 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: 
- Abans de l’inici de les obres, cal dipositar un aval per import de de 300,00 €, per 

tal de garantir la reposició dels elements que es puguin malmetre.  
 
Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de un mes. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 18 de maig de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 8 de juny 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 111,26 € 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. 
 
3.1.3. Concessió llicència d'obres. C/. Ferrer Bàrbara, 26. Exp.: 050302.01-2016/5. 
 
Vista la sol·licitud presentada per EUROSTANDING, SA, per execució d’obres 
consistents en “Neteja i consolidació d'espais interior i façana” i emplaçada a C/.  Ferrer 
Bàrbara, 26    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: 
Abans de l’inici de les obres caldrà que s’acompleixi el següent: :  
1. Presentació en un sol document en el que es recopili tota la planimetria,  

aixecaments, i documentació fotogràfica de l’edifici original, i de tots els seus 
elements, inclosos aquells que, com la tribuna, han estat objecte de despreniment 
o d’enderroc. 

2. Protecció de la cara superior dels restants murs de l’edificació. 
3. Dipositar una fiança de 3.000 € com a garantia de la reposició del pinyó i blasó en  

les mateixes condicions que en l’estat original. 
 
Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 13 de juliol de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de nou mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 13 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 227,05 € 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. 
 
3.1.4. Concessió pròrroga llicència d'obres . C/. I. Casabó 8-10 - Exp.: 050301.02- 
2016/1. 
 
Vist l’escrit presentat per IMMOBLES MONTURIOL, SL, sol·licitant “Pròrroga de la 
llicència d'obres de data 19/12/2008. Exp: 50/2008” emplaçada a C/. Ignasi Casabó , 8-
10.  
 
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 pròrroga fins el 31 de desembre de 2016 d’acord amb la Disposició 
modificativa Cinquena de la Llei 14/2015 de 21 de juliol.  
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2n.- CONDICIONAR la pròrroga a l’estricte compliment de les condicions amb la que va 
ser atorgada la llicència d’obres inicial, que són les següents:  
 

- Caldrà tenir en compte la recomanació de l’informe de la Comissió del Patrimoni, 
relativa a la geometria de les peces de la teula i al color de les noves fusteries.  

 
 3r.- APROVAR l'autoliquidació de la Taxa per import de 176,63€ en aplicació de 
l'ordenança fiscal municipal corresponent. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos 
que  pot interposar. 
 
3.1.5. Concessió pròrroga llicència d'obres . Pg. Muralla, 22. Exp.: 050301.02- 
2016/7. 
 
Vist l’escrit presentat per JAIME PLANELLA PEITIVI, sol·licitant “Pròrroga de llicència 
d'obres concedida en data 14/03/2016. Exp.: 050301.01-2013/13” emplaçada a Pg.  
Muralla , 22. 
 
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 pròrroga fins el 31 de desembre de 2016 d’acord amb la Disposició 
modificativa Cinquena de la Llei 14/2015 de 21 de juliol.  
 
2n.- CONDICIONAR la pròrroga a l’estricte compliment de les condicions amb la que va 
ser atorgada la llicència d’obres inicial. 
  
3r.- APROVAR l'autoliquidació de la Taxa per import de 37,- € en aplicació de l'ordenança 
fiscal municipal corresponent. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos 
que  pot interposar. 
 
4. Contractacions 
 
4.1. Contracte de manteniment de la instal·lació de calefacció a l'escola Dr. Robert. 
 
Atesa la necessitat de contractar el servei de manteniment de la instal·lació de calefacció 
de l’escola Dr. Robert, 
 
Vista la proposta presentada per l’empresa Gas Pirineu del Ripollès SL per a dur a terme 
aquest servei,  
 
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.- APROVAR la contractació de l’empresa Gas Pirineu del Ripollès SL per a dur a 
terme el servei de manteniment de la instal·lació de calefacció de l’escola Dr. 
Robert per un import anual de 220 euros més l’IVA corresponent. 

 
2n.- INSTAR al Sr. Alcalde, F. Xavier Sala i Pujol, la signatura i formalització del 

contracte. 
 
3r.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents. 
 
4.2. Contracte menor per a la redacció d'un avantprojecte i memòria tècnica. 
 
Vista l’oferta econòmica presentada per Sanbar Tech Solutions SL per a la redacció de 
l’avantprojecte i memòria tècnica per a la sol·licitud d’ajuts per un FEDER de reparacions 
de les muralles de Camprodon i el Pont Nou, il·luminació del Pont Nou, Torre del Rellotge 
i muralles, rehabilitació del jardí històric de F. Surinyach-Can Vincke i creació d’itineraris a 
la zona dels horts incloent sistema de reg del jardí i els horts i senyalització general, per 
import de 8.900,00€ (IVA inclòs).  
 
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 despesa per import de 8.900,00€ per per a la redacció de 
l’avantprojecte i memòria tècnica per a la sol·licitud d’ajuts per un FEDER de reparacions 
de les muralles de Camprodon i el Pont Nou, il·luminació del Pont Nou, Torre del Rellotge 
i muralles, rehabilitació del jardí històric de F. Surinyach-Can Vincke i creació d’itineraris a 
la zona dels horts incloent sistema de reg del jardí i els horts i senyalització general, amb 
càrrec a la partida 1.4590.22707 del pressupost municipal vigent.  
 
2n.- ADJUDICAR aquesta contractació a l’empresa Sanbar Tech Solutions SL, pel preu 
de 8.900,00€ (IVA inclòs), d’acord amb l’oferta econòmica presentada.  
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i donar compte a intervenció i 
tresoreria. 
 
4.3. Aprovació de l'expedient de contractaci i plec de clàusules d'adjudicació i 
explotació del servei públic del bar de la piscina municipal en règim d’arrendament. 
 
Atesa la conveniència de realitzar la contractació de l’explotació del servei públic del bar 
de la piscina municipal en règim d’arrendament. 
 
Examinats el plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’adjudicació 
del contracte, incorporats a l’expedient. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria,  i de 
conformitat amb allò que estableix l’article 110 i la Disposició Addicional Segona del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre,   
 
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: 
 



 

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

 

1r.- APROVAR l’expedient de contractació de l’explotació del servei públic del bar de la 
piscina municipal en règim d’arrendament. 
 
2n.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que regiran el contracte 
d’explotació del servei públic del bar de la piscina municipal. 

 
3r.- SOL·LICITAR ofertes a les associacions sense finalitat de lucre amb domicili a 
Camprodon per tal que en el termini de 15 dies puguin presentar-se les ofertes que 
s’estimin pertinents. 
 
4t.- PUBLICAR al tauler d’anuncis municipal, al web de l’Ajuntament  i al Perfil del 
Contractant anunci de la contractació. 
 
5. Peticions 
 
5.1. Ampliació terrassa amb 3 taules i cadires - Sr. Ricard Cabana Rius. 
 
Vista la petició del Sr. Ricard Cabana Rius, de data 20 de març de 2016 i registre 
d’entrada 1-2016-000557-2 sol·licitant ampliar la terrassa del bar “El Caliu” amb 3 taules 
més. 
 
Atès que el Sr. Ricard Cabana Rius, proposa ubicar les 3 taules a continuació de la 
terrassa que té actualment davant del bar “El Caliu” a la Pl. de la Vila, 4 i disposant de 
suficient espai. 
 
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 demanial sol·licitada pel Sr. Ricard Cabana i Rius  per ampliar 
la terrassa del bar “El Caliu” de la Pl. de la Vila, 4 amb 3 taules més a continuació de la 
terrassa existent. 
 
2.- COMUNICAR l’acord als serveis administratius de l’Ajuntament per incloure la 
liquidació en el proper padró sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa d’acord amb l’ordenança fiscal número 11, temporada d’estiu 2016 .  
 
3r.- NOTIFICAR  el present acord a l’interessat amb expressió dels recursos que pot 
interposar. 
 
5.2. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -  Sr. Jordi Planella 
Costa. 
 
Vista la petició del Sr. Jordi Planella Costa, de data 30 de març de 2016 i registre d’entrada 
1-2016-000625-1, sol·licitant poder disposar del Pavelló Vell els dies 1 i 2 de juliol per 
organitzar el Campionat de Botifarra de la Vall de Camprodon. 
 
Atès que sol·liciten 75 taules, 150 cavallets, 300 cadires, escenari, 3 taulers anunciants, 
equip de so i neveres pel bar. 
 
Atès que l’ordenança fiscal número 25 l’article 5 -Bonificacions i exempcions- l’apartat c) diu 
textualment:” S’estableix una bonificació del 100% de la tarifa 3.6 d’utilització del pavelló 



 

9 
 

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

 

vell en cas que un cop feta l’activitat, el pavelló estigui en les mateixes condicions que a 
l’inici de l’activitat i no s’hagin de dur a terme tasques de neteja. 
 
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 vell el dies sol·licitats per 

organitzat el Campionat de Botifarra de la Vall de Camprodon i facilitar l’ús dels mitjans 
públics municipals que es demana. 

 
2n.- APROVAR la liquidació  del preu públic d’acord amb l’ordenança fiscal número 28 

reguladora sobre la utilització privativa de material divers de l’Ajuntament de 
Camprodon per l’import de 424,50 €  i 450,00 € per utilització del Pavelló vell segons el 
punt 3.6 de l’ordenança fiscal número 25. 

 
3r.- APROVAR  una bonificació del 100% de la taxa per utilització del pavelló vell, per import 

de 450,00€, condicionada a la comprovació de que, un cop feta l’activitat, el pavelló 
estigui en les mateixes condicions que a l’inici de l’activitat i no s’hagin de dur a terme 
tasques de neteja. 

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

pot interposar . 
 
5.3. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -  Sr. Alex Menéndez 
Velasco,  en representació de Tenis Taula Iberica, S.L. 
 
Vista la petició del Sr. Alex Menéndez Velasco,  de data 16 de març de 2016 i registre 
d’entrada número 1-2016-000525-2, en representació de Tenis Taula Iberica, S.L., 
sol·licitant poder disposar del Pavelló Llandrius del dia 20 al 28 d’agost per organitzar un 
campus de pretemporada.  
 
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 els dies sol·licitats.  
 

2n.- APROVAR la liquidació  de  la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal número 25 
reguladora de la taxa per a la utilització d’instal·lacions municipals per l’import de 610,72 
€, que corresponen a les activitats del Pavelló Llandrius (punt 3.2)   

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

pot interposar . 
 
5.4. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat  - Sr. Joan Catot Valls. 
 
Vista la petició del Sr. Joan Catot Valls de data 28 de març de 2016 i registre d’entrada 1-
2016-000606-2, sol·licitant l’ocupació de la via pública amb una parada per a la venda de 
roba de la llar de 6 metres al mercat setmanal del diumenge. 
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Atès que l’ordenança reguladora de la venda no sedentària al terme municipal de 
Camprodon determina que, per a l’exercici de l’activitat per a la qual es demana autorització, 
els interessats han de complir els següents requisits:  
 
a) Estar donats d’alta a l’epígraf o als epígrafs corresponents de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques i al corrent de pagament.  
b) Estar donats d’alta al règim de la seguretat social que correspongui.  
c) Complir el Reial Decret 202/2000, de 11 de febrer, pel qual s’estableixen les normes 
relatives als manipuladors d’aliments i complir els requisits establerts per les 
reglamentacions específiques a aplicar als productes i serveis que es disposin per a la 
venda.  
d) Disposar de les autoritzacions municipals corresponents que han de romandre en el lloc 
on es dugui a terme l’activitat comercial.  
e) Satisfer els tributs o preus públics que les ordenances municipals estableixin per a 
l’exercici de l’activitat comercial de què es tracti. 
 
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 parada 

per a  la venda de roba de la llar a partir del dia 5 de juny fins el dia 28 d’agost de 2016. 
 
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 i indústries del carrer  i 
ambulants i rodatge cinematogràfic  per l’import de 92,82 € en aplicació de l’ordenança 
fiscal municipal vigent. 

 
4t.- APROVAR la liquidació de la taxa per recollida i tractament de residus sòlids urbans per 

l’import de 42,35 €  corresponent al tercer trimestre de 2016 en aplicació de l’ordenança 
fiscal municipal vigent. 

 
5è.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar i els terminis de pagament de la taxa. 
 
5.5. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sra. 
Montserrat Fernandez Herrera. 
 
Vista la petició de la Sra. Montserrat Fernandez Herrera, sol·licitant l’ocupació de la via 
pública amb una parada per a la venda de bijuteria i complements de de 3,00 metres 
lineals  al mercat setmanal del diumenge durant la temporada d’estiu. 
 
Atès que l’ordenança reguladora de la venda no sedentària al terme municipal de 
Camprodon determina que, per a l’exercici de l’activitat per a la qual es demana autorització, 
els interessats han de complir els següents requisits:  
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a) Estar donats d’alta a l’epígraf o als epígrafs corresponents de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques i al corrent de pagament.  
b) Estar donats d’alta al règim de la seguretat social que correspongui.  
c) Complir el Reial Decret 202/2000, de 11 de febrer, pel qual s’estableixen les normes 
relatives als manipuladors d’aliments i complir els requisits establerts per les 
reglamentacions específiques a aplicar als productes i serveis que es disposin per a la 
venda.  
d) Disposar de les autoritzacions municipals corresponents que han de romandre en el lloc 
on es dugui a terme l’activitat comercial.  
e) Satisfer els tributs o preus públics que les ordenances municipals estableixin per a 
l’exercici de l’activitat comercial de què es tracti. 
 
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 parada 

per a la venda de bijuteria i complements de 3,00 metres lineals al mercat setmanal 
del diumenge del 5 de juny al 28 d’agost de 2016.  

 
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 46,41 €  
corresponent al tercer trimestre de 2016 en aplicació de l’ordenança fiscal municipal 
vigent. 

 
4t.- APROVAR la liquidació de la taxa per recollida i tractament de residus sòlids urbans per 

l’import de 26,28 €  corresponent al tercer trimestre de 2016 en aplicació de l’ordenança 
fiscal municipal vigent. 

 
5è.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar i els terminis de pagament de la taxa. 
 
5.6. Ocupació de la via pública amb vehicles clàssics - Sr. José M. Luján Cabezas 
en representació del Club "CLASSIC CAR LES FRANQUESSES". 
 
Vista la petició del Sr. José M. Luján Cabezas, en representació del Club “CLASSIC CAR 
LES FRANQUESES” de data 17 de març de 2016 i registre d’entrada 1-2016-000534-1 
sol·licitant l’ocupació de la via pública aproximadament amb uns 20 vehicles clàssics, el 
proper dia 7 de maig de 2016 entre les 16:00 i les 19:00 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.- AUTORITZAR la reserva de la via pública per exposar uns 20 vehicles clàssics, que 
es portarà a terme el proper dissabte dia  7 de maig de 2016 entre les 16:00 i les 19:00 
hores a la Pl. de Santa Maria, i facilitar l’ús dels mitjans públics municipals que es 
demana. 
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2n.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 
pot interposar.  
 
5.7. 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 la Festa Major amb un castell inflable de 7 x 7 m., llits elàstics 
de 6 x 6 m., pesca infantil de 4 m. i d’un tren infantil de 8 x 5 m. 
 
Atesa la disposició de superfície per atendre la seva 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 la pesca infantil de 4 m. i un 

tren infantil de 8 x 5 m. a la Pl. del Carme durant els dies de la Festa Major. 
 
2n.- DENEGAR la petició per ocupació de la via pública durant els dies de la Festa Major 

amb un castell inflable de 7 x 7 m. i llits elàstics de 6 x 6 m. 
 
3r.- 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. 

 
4t.- 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 256,76 €   en 
aplicació de l’ordenança fiscal municipal vigent. 

 
5è.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar i els terminis de pagament de la taxa. 
 
5.8. Ocupació de la via pública amb un Jumping - Sr. Kevin-Angelo dos Anjos. 
 
Vista la petició del Sr. Kevin-Angelo dos Anjos, sol·licitant l’ocupació de la via pública 
durant els dies de la Festa Major amb un Jumping de 8,00 m. de diàmetre. 
 
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 Jumping de 8,00 m. de 

diàmetre,  durant els dies de la Festa Major. 
 
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 114,00 €   en 
aplicació de l’ordenança fiscal municipal vigent. 
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4t.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar i els terminis de pagament de la taxa. 
 
5.9. Ocupació de la via pública amb torets infantils - Sr. Xavier Masgrau Pacheco. 
 
Vista la petició del Sr. Xavier Masgrau Pacheco de data 9 de març de 2016 i registre 
d’entrada 1-2016-000476-1, sol·licitant l’ocupació de la via pública durant els dies de la 
Festa Major amb uns torets infantils de 10,00 x 3,00 m. 
 
Atès que no es disposa d’espai disponible per atendre la seva 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.- DENEGAR la petició per ocupació de la via  pública amb uns torets infantils de 10,00 x 

3,00 m., durant els dies de la Festa Major. 
 
2n.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar. 
 
5.10. Ocupació de la via pública amb una parada d'artesania i complements de regal 
- Sr. Rumy David Ramirez Quilumba. 
 
Vista la petició del Sr. Rumy David Ramirez Quilumba de data 9 de febrer de 2016 i 
registre d’entrada 1-2016-000252-1,  sol·licitant l’ocupació de la via pública durant els 
dies de la Festa Major amb una parada d’artesania i complements de regal de 6,00 m. 
 
Atès que no es disposa d’espai disponible per atendre la seva 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.- DENEGAR la petició per ocupació de la via pública amb una parada d’artesania i 

complements de regal de 6,00 m. durant els dies de la Festa Major. 
 
2n.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar i els terminis de pagament de la taxa. 
 
5.11. Ocupació de la via pública amb una parada de tir - Sr. Mario Martí del Pozo. 
 
Vista la petició del Sr. Mario Martí del Pozo de data 14 de gener de 2016 i registre 
d’entrada 1-2016-000084-1 sol·licitant l’ocupació de la via pública durant els dies de la 
Festa Major amb una parada de tir de 8,00 x 2,00 m. 
 
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: 
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1r.- CONCEDIR llicència per ocupació de la via pública amb una parada de tir de 8,00 x 2,00 
m. a la Pl. del Carme durant els dies de la Festa Major. 

 
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 112,64 €   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. 
 
5.12. Ocupació de la via pública amb un Baby infantil - Sra. Dolors Serra i 
Masdevall. 
 
Vista la petició de la Sra, Dolors Serra i Masdevall de data 17 de febrer de 2016 i registre 
d’entrada 1-2016-000307-1, sol·licitant l’ocupació de la via pública durant els dies de la 
Festa Major amb un Baby infantil de 7,00 m.  de diàmetre. 
 
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 Baby infantil de 7,00 m. de 

diàmetre a la Pl. del Carme durant els dies de la Festa Major. 
 
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 113,52 €   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. 
 
5.13. Ocupació de la via pública - Sra. Montserrat Anglada Cabanach. 
 
Vista la petició de la Sra. Montserrat Anglada Cabanach, de data 12 d’abril de 2016 i 
registre d’entrada número 1-2016-000726-1 en la que sol·licita l’ocupació de la via pública 
davant del C/. València, 17 amb una parada per a la venda de llibres amb 7 taules amb 
els corresponents cavallets pel dissabte dia 23 d’abril i 3 taules pel diumenge dia 24 
d’abril. 
 
També sol·licita poder tancar el C/. València  dissabte de 9:00 h. a 21:00 hores i el 
diumenge l’horari establert. 
 



 

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

 

 
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 reserva de la via pública els dies 23 i 24 d’abril amb una parada per 
a la venda de llibres davant el C/. València, 17, i facilitar l’ús dels mitjans públics 
municipals que es demana. 
 
2n.- APROVAR  l’exempció tributària en atenció a l’especial naturalesa cultural d’interès 
públic municipal  de l’activitat,  coadjuvant a la celebració de la diada de Sant Jordi. 
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 
pot interposar. 
 
5.14. Ocupació de la via pública -  Sr. Xavier Juncà i Morer. 
 
Vista la petició de la Sr. Xavier Juncà Morer, de data 12 d’abril de 2016 i registre 
d’entrada número 1-2016-000718-1 en la que sol·licita l’ocupació de la via pública a la Pl. 
de la Vila, amb una parada per a la venda de llibres el dia 23 d’abril, amb 5 taules i els 
corresponents cavallets. 
 
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); amb l’abstenció del Sr. Xavier Juncà i Morer  per motiu 
d’interès personal per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR la reserva de la via pública els dies 23 d’abril amb una parada per a la 
venda de llibres a la Pl. de la Vila, i facilitar l’ús dels mitjans públics municipals que es 
demana. 
 
2n.- APROVAR  l’exempció tributària en atenció a l’especial naturalesa cultural d’interès 
públic municipal  de l’activitat,  coadjuvant a la celebració de la diada de Sant Jordi. 
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 
pot interposar. 
 
5.15. Devolució d'ingressos indeguts - Sr. Esteve Llosada Vila. 
 
Vista la petició del Sr. Esteve Llosada Vila  sol·licitant  la devolució de 63,42 €   
corresponents a l’impost sobre circulació de vehicles de l’any 2016 del vehicle marca 
RENAULT  model  KANGOO 1,5 matrícula 9151FYX. 
 
Atès que el Sr. Esteve Llosada Vila,  ha justificat  mitjançant  el certificat de desballestament 
del vehicle que figura de baixa des del passat dia  24 de març de 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: 
 
1r.-  ESTIMAR la petició del Sr. Esteve Llosada Vila i abonar la quantitat de  63,42 € que 

corresponen a la part proporcional  de l’IVTM fins a la data del desballestament al 
compte bancari proposat. 
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2n.- AUTORITZAR la devolució d’ingressos indeguts corresponents a la part proporcional  
de l’IVTM fins a la data del desballestament. 

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

pot interposar i comunicar-ho a la tresoreria i la intervenció municipals. 
 
5.16. Bonificació vehicle per minusvalidesa - Sra. Josefa Franch Camacho. 
 
Atesa la instància  presentada per la Sra. Josefa Franch Camacho en data 1 d'abril de 2016 
i registre d’entrada 1-2016-000641-2 en relació a l’exempció de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica. 
 
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.  
 
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.” 
 

Atès que el Sra. Josefa Franch Camacho,  ha justificat  mitjançant  el certificat del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que té un 
grau de disminució del 60% amb efectes del 16 de setembre 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: 
1r.- ATORGAR l’exempció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica al Sra. Josefa 

Franch Camacho del vehicle marca RENAULT  model Jeep Wrangler matrícula 
GI9523BC. 

 
2n.- AUTORITZAR la devolució d’ingressos indeguts corresponents a l’exercici 2016 per 

l’import de 84,56 € al compte bancari proposat. 
    
3r.- NOTICAR el present acord a la persona interessada amb expressió dels recursos que 

pot interposat i comunicar-ho a la tresoreria i a la intervenció municipals. 
 
6. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
 
6.1. Baixes diferents rebuts - Consorci Servei de Recaptació. 
 
Per tal d’esmenar errors materials en el padró de la taxa de la taxa sobre vehicles de 
tracció mecànica i padró d’IBI . 
 
Atès que es necessari esmenar aquesta situació, donat que la inclusió dels esmentats 
assentaments pot donar lloc a una errònia percepció del grau de compliment dels deures 
que corresponen als ciutadans i afecta negativament a les persones interessades. 
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a) Impost de vehicles de tracció mecànica 
 
Núm. rebut Contribuent Import 
1601000077 
1601000078 
1601001395 

Aulinas Pastoret Juan 
Aulinas Pastoret Juan 
Posligua Avila Yaha Elisabeth 

68,16 € 
25,24 € 
68,16 € 

 
b) IBI 
 
Núm. rebut Contribuent Import 
1614007517 
1614007693 

Soler Vila, M. Faustina 
Tenas Pujol Núria 

9,22 € 
822,71 € 

 
 
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 Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès que procedeixi a 
formalitzar  la baixa del  rebuts relacionats anteriorment pels motius esmentats. 
 
2n.- NOTIFICAR aquesta resolució al Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès . 
 
7. Altres assumptes pendents de resolució  
 
7.1. Recuperació del 49,73%  pendent de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012 del personal de la plantilla municipal.  
 
La Disposició Addicional Dotzena de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per 
l’exercici 2016 preveu que cada administració pública, en el seu àmbit, podrà aprovar dins 
l’exercici 2016 i per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari per l’import 
equivalent a les quantitats encara no recuperades dels imports efectivament deixats de 
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com la paga 
addicional de complement de específic i pagues addicionals equivalents, corresponents al 
mes de desembre de 2012.   
 
En compliment d’aquesta previsió legal, així com de les restants normes reguladores del 
règim retributiu del referit personal del sector públic. 
 
Atès que en el pressupost municipal i dels organismes autònoms per l’exercici 2016 hi ha 
previsió i consignació suficient per atendre l’obligació de referència,  
 
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 pagament de les quantitats corresponents a 91 dies (el 49,73 %) de la 
paga extraordinària de desembre de 2012 a tot el personal al servei de l’Ajuntament i els 
seus organismes autònoms que té meritat aquest dret.  
 
2n.- DISPOSAR  que el càlcul aplicable a la devolució aprovada serà el següent:  91 X 
(PE/183), on PE és l’import íntegre de la paga extraordinària.  
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3r.- DISPOSAR que el referit pagament s’efectuarà en la nòmina corresponent al mes 
d’abril del 2016. 
 
4t.- TRASLLADAR la present resolució al servei de nòmines, a intervenció i a tresoreria. 
 
7.2. Comissió de serveis per assistència a la "Jornada de formació al món local: 
Tramitació electrònica Territori i urbanisme".  
 
Vista la convocatòria de la "Jornada de formació al món local: Tramitació electrònica 
Territori i urbanisme", organitzada pel Consoci Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
  
Atès l’indiscutible interès del contingut del temes a tractar, la Junta de Govern Local, per 
delegació de l’alcaldia, per unanimitat, ACORDA:  
 
1r.- AUTORITZAR la inscripció i assistència en comissió de serveis de la Sra. Eva-Glòria 
Escolà i Satostegui, administrativa, a la jornada que es desenvoluparà el dia 26 d’abril de 
novembre de  2016 a Girona.  
 
2n.- NOTIFICAR l’autorització a la funcionària interessada i donar compte a intervenció i 
tresoreria.   
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 17:50 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 


