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ACTA NÚM. JGL2015/6 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRER DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:15 hores del dia 20 de febrer de 2015, es 
reuneix la Junta de Govern Local a l’objecte de 
celebrar la sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Esteve 
Pujol i Badà, 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 i certificacions 
2.1. Aprovació relació de factures 3/2015. 
3. Llicències i comunicacions prèvies 
3.1. Obres 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/14. 
3.1.2. Concessió pròrroga llicència d'obres.  

. Exp.: 050301.02-2014/25. 
3.1.3. Concessió pròrroga llicència d'obres.  . Exp.: 
050301.02-2014/25. 
4. Contractacions 
4.1. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra "Rehabilitació dels edificis de Cal 
Marquès i del convent del Carme per a museu municipal, 3a. fase". Exp.: 0401.01-2014/6. 
5. Peticions 
5.1. Reconeixement 2n. trienni a  
5.2.  Bonificació vehicle històric -  
6. Assumptes sobrevinguts 
6.1. Baixa diferents rebuts. 
6.2. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 1/2015. 
6.3. . Petició d'accés a documentació. Exp.: 0101.01-2015.9. 
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 13 de febrer de 2015. 
 
 
 
 
 

Assistents 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 

 

S’excusen 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
Convidat  
MIQUEL SALA PLANELLA 
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2. Factures i certificacions 
 
2.1. Aprovació relació de factures 3/2015. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 3/2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR el pagament de les factures que es detallen en la relació 
núm. 3/2015 per un import total de 62.746,15 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. Llicències i comunicacions prèvies 
 
3.1. Obres 
 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/14. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  
per execució d’obres consistents en “Recobriment de 2m del terra amb porlant” i 
emplaçada a  d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

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

concepte es produirà el dia 20 d'abril de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 20 de juny de 2015. 
- 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  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. 
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4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.1.2. Concessió pròrroga llicència d'obres.  

. Exp.: 050301.02-2014/25. 
 
Vist l’escrit presentat pel , sol·licitant “Pròrroga de llicència 
d’obres concedida en data 26.10.2007 exp.: 051/2007” emplaçada a  

 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte,  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR pròrroga fins el 31 de desembre de 2016, d’acord amb allò previst a la 
Llei 9/2014 de 31 de juliol, que modifica la Disposició Transitòria Primera del Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme.  
 
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:  
 
3r.- APROVAR l'autoliquidació de la Taxa per import de  en aplicació de l'ordenança 
fiscal municipal corresponent. 
 
4t.- ADVERTIR al promotor que d’acord amb l’art. 189 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme un cop finit el termini d’aquesta 
pròrroga es declararà la caducitat de la llicència.  
 
5è.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos 
que pot interposar. 
 
3.1.3. Concessió pròrroga llicència d'obres.  . Exp.: 
050301.02-2014/25. 
 
Vist l’escrit presentat per la , sol·licitant “Pròrroga 
de la llicència d'obres concedida en data 16.12.2011 exp.: 086/2011” emplaçada a   

 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte,  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR pròrroga fins el 31 de desembre de 2016, d’acord amb allò previst a la 
Llei 9/2014 de 31 de juliol, que modifica la Disposició Transitòria Primera del Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme.  
 
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:  
 
3r.- APROVAR l'autoliquidació de la Taxa per import de  en aplicació de 
l'ordenança fiscal municipal corresponent. 
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4t.- ADVERTIR al promotor que d’acord amb l’art. 189 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme un cop finit el termini d’aquesta 
pròrroga es declararà la caducitat de la llicència.  
 
5è.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos 
que pot interposar. 
 
4. Contractacions 
 
4.1. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra "Rehabilitació dels edificis de 
Cal Marquès i del convent del Carme per a museu municipal, 3a. fase". Exp.: 
0401.01-2014/6. 
 
Examinat el Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Rehabilitació dels edificis de Cal Marquès i 
del convent del Carme per a museu municipal, 3a. fase”, de Camprodon, presentat per 
l’empresa adjudicatària, GOMINTEC, SL.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR el Pla de Seguretat i Salut corresponent a aquesta obra. 
 
2n.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades. 
 
5. Peticions 
 
5.1. Reconeixement 2n. trienni a  
 
Atesa la instància presentada pel , funcionari amb categoria 
de vigilant municipal de l’Ajuntament de Camprodon des del  2 de febrer de 2009 en la que 
sol·licita el reconeixement de 2n. trienni. 
 
Comprovades les dades que obren a l’Ajuntament , efectivament es compleixen  6 anys  de 
prestació de serveis per part del sol·licitant. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-  RECONEIXER  al  el 2n. trienni pels serveis prestats 
ininterrompudament com a funcionari 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. 
 
5.2.  Bonificació vehicle històric -  
 
Vista la petició del , sol·licitant una bonificació de la taxa de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle marca VESPA model 200 CC 
matrícula  MU5713O. 
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Atès que l’ordenança fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, l’article 5è. apartat 3 diu : 
 
”La Comissió de Govern, podrà atorgar una bonificació de fins el 100 per 100 de la quota 
de l’impost pels vehicles històrics, quan els interessats instin la seva concessió indicant 
les dades del vehicle i acreditin suficientment aquella qualitat”. 
 
Atès que de la documentació aportada se’n desprèn el caràcter històric d’aquell vehicle, 
constant com a data de matriculació el dia  30 d'octubre de 1981 . 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-  ATORGAR la bonificació del 100 % de la Taxa sobre Vehicles de Tracció Mecànica al 

 del vehicle marca VESPA  model 200 CC matrícula 
MU5713O. 

    
2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta bonificació 

tindrà efectes per a l’exercici 2015 i successius. 
 
6. Assumptes sobrevinguts 
 
6.1. Baixa diferents rebuts. 
 
Atès que la Prefectura Provincial de Trànsit ha comunicat diferents moviments d’ altes i 
baixes de vehicles corresponents al mes de desembre de 2014 una vegada estava al 
cobrament el padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’any 2015, segons 
relació que es detalla: 
 
núm. rebut Nom Matrícula Import Motiu 
1501000172  3442CMF  Baixa 
1501000743  3809BJP  Baixa 
1501001435  GI8624AX  Baixa 
1501001550  GI9413BS  Baixa 
1501001756  GI8335AT  Baixa 
1501001940  B26693R  Baixa 

 
Atès que s’ha inclòs de manera indeguda diferents rebuts en el padró de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica, segons relació: 
 
1501000002  L3160AH  
1501000745  MU5713O  
1501001020  GI06261VE  
1501001061  3218GST  

 
La Junta de Govern Local 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, i a prendre 
deguda nota d’aquestes variacions en els corresponents padrons fiscals. 
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2n.- NOTIFICAR aquesta resolució al Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès . 
 
6.2. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 1/2015. 
 
Examinada la relació liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 1/2015 per import 
de  2.073,15 €.   
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la relació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 1/2015 
per import de 2.073,15 €.   
 
Segon.- ORDENAR la seva notificació formal d’acord amb les normes d’exacció vigents. 
 
6.3. Sr.  Petició d'accés a documentació. Exp.: 0101.01-
2015.9. 
 
Vist escrit presentat pel  amb registre d’entrada 1-2015-
000190-1, de 06/02/2015, en el que efectua una extensa dissertació de consideracions i 
judicis de valor relacionades amb els treballs de manteniment i els drets d’ús del camí ral 
que transita per la finca de la seva propietat, Can Bertran de Rocabruna i demana: 1.- Ser 
informat en relació amb l’existència de diferents expedients. 2.- Tenir accés a expedients 
d’obra. 3.- Tenir accés a l’expedient de formació de l’inventari de caminis municipals. 4.- 
Que es prenguin les mesures oportunes per al restabliment de la legalitat.    
 
Atès que, si bé aquest Ajuntament no pot compartir ni acceptar les extravagants 
afirmacions que l’interessat esmerça en el seu escrit, si que ha de donar resposta a les 
peticions d’accés a la documentació pública que demana, en compliment de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
d’acord amb les prevencions d’aquesta norma legal.  
 
Atès que la informació sol·licitada pot afectar a drets o interessos de tercers degudament 
identificats.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR un termini de quinze dies als tercers interessats, degudament identificats 
en la petició del , per tal de que efectuïn les al·legacions que estimin 
oportunes al respecte, d’acord amb el que disposa l’article 19.3 de la Llei 19/2013, de 9 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
2n.- SUSPENDRE el termini per a dictar resolució de la petició presentada pel  

 fins que s’hagin rebut les al·legacions dels tercers interessats o hagi 
transcorregut el termini per a la seva presentació.  
 
3r.- INFORMAR d’aquest acord al peticionari,    
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No havent altres assumptes a tractar, quan són les 20:45 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 




