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ACTA NÚM. JGL2015/9 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 13 DE MARÇ DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:30 hores del dia 13 de març 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 4/2015. 
3. Llicències  
3.1. Obres 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/22.  
3.1.2. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/23. 
4. Contractacions 
4.1. Contracte menor. Senyalització turística i cultural. Exp.: 0403.04-2015/1. 
5. Peticions 
5.1. Ocupació via pública amb una parada - Associació dels Sants Misteris. 
6. Assumptes sobrevinguts 
6.1. . Petició d'accés a documentació. Exp: 0101.01-2015/9. 
6.2. . Petició de desafectació i reversió d'un tram del camí ral. 
Exp.: 0101.01-2015/10.  
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 6 de març de 2015.  
 
2. Factures i certificacions 
 
2.1. Aprovació relació de factures 4/2015. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 4/2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR el pagament de les factures que es detallen en la relació 
núm. 4/2015 per un import total de 88.695,73 euros amb càrrec a les partides 

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

 

Convidat 
XAVIER GUITART CANO 
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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.: 050302.01-2015/22.  
 
Vista la sol·licitud presentada per  
per execució d’obres consistents en “Repassar el teulat ” 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 particulars: 
- S'utilitzarà el mateix tipus de material.  

 
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 juny de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 13 de setembre 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. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.1.2. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/23. 
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Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Reforç d'una biga del teulat i canvi de teules” 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 particulars: 
- L'autorització no empara alteracions en l'estructura.  

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

concepte es produirà el dia 13 de maig de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 13 de juliol 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. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
4. Contractacions 
 
4.1. Contracte menor. Senyalització turística i cultural. Exp.: 0403.04-2015/1. 
 
Examinades les tres ofertes presentades per a la contractació menor de l’obra de 
senyalització turística i cultural d’aquest municipi:  

 CULTURÀNIA SC per import de 46.485,- € + 9.761,85 € en concepte d’IVA.  
 DISSRUT C1 Vial SL  per import de 49.590,- € + 10.413,90 € en concepte 

d’IVA.  
 ATICS SL per import de 50.610,- € + 10.628,10 € en concepte d’IVA.  

 
Vist que el pressupost presentat per l’empresa CULTURÀNIA SC, per import de 
56.246,85 € (IVA inclòs) és la  més avantatjosa.  
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR  la despesa per import de 56.246,85 € amb destí a la contractació menor 
de l’obra de senyalització turística i cultural d’aquest municipi, amb càrrec a la partida 
1.330.62501 del pressupost municipal vigent.  
 
2n.- ADJUDICAR la contractació menor de l’obra de senyalització turística i cultural 
d’aquest municipi a l’empresa CULTURÀNIA SC, pel preu de 56.246,85 € (IVA inclòs), 
d’acord amb el pressupost presentat.  
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària, a les empreses que han 
presentat ofertes i  donar compte a intervenció i tresoreria. 
 
5. Peticions 
 
5.1. Ocupació via pública amb una parada - Associació dels Sants Misteris. 
 
Vista la petició del  en qualitat de vice-president de l’Associació dels 
Sants Misteris,  sol·licitant l’ocupació de la via pública amb una parada per a la venda de 
roses el dia 23 d'abril de 2015 a la Pl. de la Vila, Pl. Santa Maria i Pl. Cesar A. Torras a 
benefici de la processó dels Sants Misteris. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR l’ocupació de la via pública a la Pl. de la Vila, Pl. Santa Maria i Pl. Cesar 
A. Torras.  
 
2n.- NOTIFICAR  el present acord a la persona interessada. 
 
6. Assumptes sobrevinguts 
 
6.1. . 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,  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, des del punt de vista jurídic i racional,  aquest Ajuntament no pot compartir ni 
acceptar les extravagants afirmacions que l’interessat esmerça en el seu escrit, algunes 
de les quals es podrien interpretar com a clarament atemptatòries contra la imatge de la 
institució municipal i difamatòries dels seus membres; motiu pel qual cal expressar la 
reserva de les accions pertinents al respecte.    
 
Atesa l’obligació legal 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 
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transparència, accés a la informació pública i bon govern, d’acord amb les prevencions 
d’aquesta norma legal.  
 
Vist l’acord e la Junta de Govern Local de 20/02/2015 pel qual es va 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; i es va suspendre el termini 
per a dictar resolució de la petició presentada fins que s’hagin rebut les al·legacions dels 
tercers interessats o hagi transcorregut el termini per a la seva presentació.  
 
Atès que durant  el termini atorgat s’ha rebut escrit d’al·legacions presentat per  

, amb registre d’entrada 1-2015-000378-1 del dia 11/03/2015 
en el que exposa: 1.- Que no confereix cap validesa a les manifestacions i 
interpretacions, dissertacions i judicis de valor que efectua el reclamant en el seu escrit. 
2.- No té res a al·legar en relació a la petició de documentació dels expedients tramitats al 
seu nom. 3.- Que, en relació amb el restabliment de la legalitat urbanística, és una 
obligació de l’Ajuntament que ha d’aplicar a totes les actuacions de la zona incloses les 
efectuades pel reclamant. 4.- Mostra la seva total oposició a canviar la titularitat pública i 
condició del camí ral que conduïa de Rocabruna a Camprodon i que s’ha utilitzat tota la 
vida per a accedir . Sol·licita que es tingui en compte tot el manifestat.   
 
Vist que les al·legacions presentades, en relació amb el procediment d’accés a la 
documentació sol·licitada, no expressen oposició ni reserva,   
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- INFORMAR  al peticionari:  
 

- Que no existeix expedient municipal específic en relació amb els treballs de 
conservació del camí ral que transita per  en el tram de domini públic 
de la carretera GI-V-5223, de la C-38 a Beget realitzats recentment per 
l’Ajuntament de Camprodon.   
 

- Que obra en aquest Ajuntament “Autorització d’obra o actuació en zona 
d’influència de carretera”, comunicada per la Diputació de Girona, per la qual es 
concedeix autorització per a la realització d’obres d’instal·lació de dos senyals 
indicatius d’una activitat de turisme rural . 
 

- Que per acord de la Junta de Govern Local del dia 5/10/2012 es va concedir 
autorització municipal per la col·locació del senyal indicatiu de l’activitat de turisme 
rural de , d’acord amb la petició presentada en data 
25/09/2012.  
 

- Que consta expedient 2014/19 de concessió de llicència urbanística  per 
l’execució d’obres de rehabilitació de la pallissa   i expedient 2015/8 
d’ampliació de llicència d’activitat de turisme rural.  
 

- Que es va concedir llicència d’activitat de turisme rural segons expedient 2011/4 
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- Que es va concedir llicència d’obra menor segons expedient 34/2012 per a la 
construcció d’una barbacoa a   
 

- Que aquest Ajuntament no ha instat la realització de treballs de neteja de cap 
mena a   
 

2n.- AUTORITZAR l’accés del  als expedients relacionats en 
l’apartat anterior, prèvia dissociació de les dades de caràcter personal que s’hi contenen.   
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat amb indicació dels recursos que pot 
interposar.  
 
6.2. . Petició de desafectació i reversió d'un tram del camí 
ral. Exp.: 0101.01-2015/10.  
 
Vistos els escrits presentats pel  amb registre d’entrada 1-
2015-000315-1, de 27/02/2015 i 1-2015-000371-1, de 10/03/2015  en els que demana la 
desafectació del camí ral que discorre per l’interior  i la seva 
reversió expressa a favor dels propietaris de les finques per les quals transcorre. I de 
forma subsidiària la recuperació de caràcter públic ordenant al propietari de la finca  

 l’eliminació d’obstacles que impedeixen l’ús i iniciant els tràmits necessaris per a la 
seva inclusió en el planejament.    
 
Atès que,  aquest Ajuntament, més enllà de les afirmacions i documents que presenta 
l’interessat, no disposa de constància de que el camí ral de referència hagi deixat de ser 
utilitzat d’acord amb el seu caràcter de vial públic en el seu recorregut per la finca  

  
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de 13/03/2015, al respecte de la petició registrada, 
en el que posa de manifest que, contràriament al que afirma l’interessat, en els plànols de 
la sèrie 2 del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de Camprodon, aprovat 
definitivament del dia 2 de febrer de 2000, es delimita aquest camí com a element de la 
xarxa de camins, la qual forma part del sistema general de comunicacions viàries a les 
que es refereix l’article 68 de les Normes Urbanístiques del Pla General.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- DESESTIMAR  la petició presentada  amb registre 
d’entrada 1-2015-000315-1, de 27/02/2015 i 1-2015-000371-1, de 10/03/2015  en la  que 
demana la desafectació del camí ral que discorre per l’interior de la finca  i la 
seva reversió expressa a favor dels propietaris de les finques per les quals transcorre.  
 
2n.- DESESTIMAR la petició formulada de forma subsidiària, consistent en  la 
recuperació de caràcter públic, ordenant al propietari de la finca l’eliminació 
d’obstacles que impedeixen l’ús i iniciant els tràmits necessaris per a la seva inclusió en 
el planejament.    
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat amb indicació dels recursos que pot 
interposar.  
 



 

7 
 

Plaça d'Espanya, 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

 

No havent altres assumptes a tractar, quan són les 21:05 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 




