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ACTA NÚM. JGL2015/10 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 20 DE MARÇ DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:25 hores del dia 20 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. Llicències 
2.1. Obres 
2.1.1. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050301.01-2015/1.  
3. Peticions 
3.1. Devolució d'ingressos indeguts -  
3.2. Devolució d' ingressos indeguts -  
3.3. Petició quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   amb 
motiu de jubilació -  
3.4. Concessió de subvenció a l'associació Tradicat. 
4. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
4.1. Aprovació de la liquidació i estat de comptes del cànon de l'aigua del quart trimestre 
de 2014 de Sorea, S.A 
4.2. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 2/2015. 
5. Assumptes sobrevinguts 
5.1. . Recurs d'alçada contra acord de 20/02/2015.Exp.: 
0101.01-2015/9. 
5.2. Alta i baixa rebuts per la prestació del servei de gestió de residus municipals. 
5.3. Compte de compensació import liquidació ICIO . Exp.: OU 6.7/1-
021/2010.  
 

************************************************************* 
 
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 març de 2015. 
 
2. Llicències i comunicacions prèvies 
2.1. Obres 
2.1.1. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050301.01-2015/1.  

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

 

Convidats 
MIQUEL SALA PLANELLA 
XAVIER GUITART CANO 
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Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres consistents en 
“Modificació projecte d'intervenció ” -  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 tres mesos. La caducitat per aquest 

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

concepte es produirà el dia 20 de març 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  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. Peticions 
 
3.1. Devolució d'ingressos indeguts -  
 
Vista la petició   sol·licitant  la devolució de 107,91 €   
corresponents a l’impost sobre circulació de vehicles de l’any 2015 del vehicle marca 
VOLKSWAGEN  model  Golf 1,9 matrícula GI9768AZ. 
 
Atès que ,  ha justificat  mitjançant  el certificat de desballestament 
del vehicle que figura de baixa des del passat dia  5 de març de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-  ESTIMAR la petició  i abonar la quantitat de  107,91 € 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. 
 
3.2. Devolució d' ingressos indeguts -  
 
Vista la petició del   sol·licitant  la devolució de 107,91 €   
corresponents a l’impost sobre circulació de vehicles de l’any 2015 del vehicle marca 
PEUGEOT  model  307 matrícula 0649CKT. 
 
Atès que ,  ha justificat  mitjançant  el certificat de 
desballestament del vehicle que figura de baixa des del passat dia  9 de març del 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-  ESTIMAR la petició  i abonar la quantitat de  107,91 € que 

corresponen a la part proporcional  de l’IVTM fins a la data del desballestament al 
compte bancari proposat. 

    
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. 
 
3.3. Petició quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   
amb motiu de jubilació -  
 
Vista la petició presentada   sol·licitant la quota reduïda 
de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals del C/. Catalunya, 
9 PB d’aquesta Vila. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
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  2015 i successius. 
 
3.4. Concessió de subvenció a l'associació Tradicat. 
 
Vista la sol·licitud presentada  com a president de l’associació 
TRADICAT de col·laboració econòmica per a la celebració de la festa de Sant Joan amb 
la Flama del Canigó, 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta 
iniciativa,  
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- COL·LABORAR amb TRADICAT amb una donació de 200,00€. 
 
2n.- INSTAR al Sr. Esteve Pujol i Badà 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. 
 
4. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
 
4.1. Aprovació de la liquidació i estat de comptes del cànon de l'aigua del quart 
trimestre de 2014 de Sorea, S.A 
 
Vist el registre d’entrada 2015-329, de Sorea, S.A. adjuntant la liquidació del cànon de 
l’aigua del quart trimestre de 2014 i l’estat de comptes del fons de reposició  corresponent 
a la urbanització de Font Rubí.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la liquidació del cànon d’aigua corresponent al quart trimestre de 2014 de 
la urbanització de Font Rubí per un import de 11,16€. 
 
2n.- APROVAR l’estat de comptes de fons de reposició per un import a favor de 
l’Ajuntament de Camprodon de 4.813,13€. 
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.  
 
4.2. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 2/2015. 
 
Examinada la relació liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 2/2015 per import 
de  1.030,17 €.   
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la relació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 
2/2015 per import de 1.030,17 €.   
 
Segon.- ORDENAR la seva notificació formal d’acord amb les normes d’exacció 
vigents. 
 
5. Assumptes sobrevinguts 
 
5.1. . Recurs d'alçada contra acord de 20/02/2015.Exp.: 
0101.01-2015/9. 
 
Vist escrit presentat  amb registre d’entrada 1-2015-
000399-1, de 16/03/2015, pel qual presenta “recurs d’alçada” contra l’acord de la Junta 
de Govern Local del dia 20/02/2015 pel qual s’acordà: 1r.- CONCEDIR un termini de 
quinze dies als tercers interessats, degudament identificats en la petició  
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, 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  fins que s’hagin rebut les 
al·legacions dels tercers interessats o hagi transcorregut el termini per a la seva 
presentació. i 3r.- INFORMAR d’aquest acord al peticionari, .   
 
Atès que, no existint en aquest Ajuntament òrgan superior jeràrquic a l’òrgan que va 
dictar la resolució que es pretén impugnar, cal interpretar que es tracta d’una errada en la 
qualificació del recurs per part del recurrent, havent de deduir que en realitat l’escrit 
presentat es tracta d’un recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 2 de l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
  
Atès que el referit acord que es pretén impugnar és un acte de tràmit no qualificat i no 
susceptible de recursos en via administrativa, d’acord amb el que disposa, a sensu 
contrari, l’article 107.1 de la mencionada Llei 30/1992.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- NO ADMETRE  a tràmit el recurs presentat   amb 
registre d’entrada 1-2015-000399-1, de 16/03/2015, contra l’acord de la Junta de Govern 
Local del dia 20/02/2015.  
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat amb indicació dels recursos que pot 
interposar.  
 
5.2. Alta i baixa rebuts per la prestació del servei de gestió de residus municipals. 
 
Atès que s’ha inclòs en el padró corresponent a la taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals, a diferents contribuents de manera indeguda,  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar al Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès que procedeixi a 
formalitzar  la baixa dels rebuts números: 

 
Núm. Rebut Subjecte Passiu Import 
1402001370  65,61 € 
1402004061  65,61 € 
 
Segon.- Aprovar la liquidació  de la taxa al subjecte passiu que correspongui, d’acord 
amb el següent detall: 
 
Subjecte passiu:  
NIF: J62263629 
Adreça Fiscal:  
Adreça Tributària:  
Tribut:Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals 1r. i segon 
semestre 2014 
Ordenança Fiscal: Número 19 
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Total liquidació: 131,22 € 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució al Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès. 
 
5.3. Compte de compensació import liquidació ICIO . Exp.: OU 
6.7/1-021/2010.  
 
Vist que en data 30 d’agost de 2010 es va ingressar l’import de 25.737,94 € en concepte 
d’ICIO corresponent a l’autoliquidació de l’expedient OU 6.7/1-021/2010 aprovada per la 
Junta de Govern Local de data 13 d’octubre de 2010. 
 
Vist que en data 13 de març de 2014, el promotor va sol·licitar a l’ajuntament que es 
compensés el pagament de les diferents autoritzacions a realitzar en el mateix indret.  
 
Vist que en diferents dates s’han concedit llicències i autoritzacions d’acord amb la relació 
següent:  
 
NÚM. EXPEDIENT DATA APROV. JGL IMPORT/€ 
050301.01-2014/2 14/02/2014  
050301.01-2014/7 04/04/2014  
050301.01-2014/10 16/05/2014  
050304.01-2014/1 13/06/2014  
050301.01-2014/16 03/10/2015  
050301.01-2014/17 03/10/2015  
050301.01-2015/10 06/02/2015  
0505.02-2015/1 Comunicació prèvia 

09/01/2015 
 

0505.06-2015/2 Comunicació prèvia 
09/01/2015 

 

050301.01-2015/1 20/03/2015  
TOTAL    
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-  APROVAR la compensació de la devolució en concepte d’ICIO de l’import  de 
25.737,94 € amb els ingressos de les liquidacions relacionades anteriorment. 
 
2n.- ESTABLIR que la quantitat pendent de pagament en relació a l’expedient 050301.01-
2015/1, és de   
 
3r.- NOTIFICAR el present acord al les persones interessades amb expressió dels recursos 
que poden interposar. 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 21:00 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 




