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ACTA NÚM. JGL2015/13 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 17 D' ABRIL DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:35 hores del dia 17 d' abril 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. Divisions horitzontals 
2.1.1. Concessió de divisió horitzontal exp. 0503.05-2015/1.    
2.2 Obres 
2.2.1. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050301.01-2014/11. 
2.2.2. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/36. 
2.2.3. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/37. 
3. Sol·licituds oficials 
3.1. Sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
per a la conservació i restauració de la Maça que presideix el Consell Municipal de 
Camprodon. 
4. Peticions 
4.1. Devolució d'ingressos indeguts -  
4.2. Devolució d'ingressos indeguts -  
4.3. Concessió de subvenció a l'ADVAC. 
4.4. Concessió de subvenció per a la festa de Freixenet. 
4.5. Concessió de subvenció per al projecte "Esquí i emprenedoria" de l'escola Dr. 
Robert. 
4.6. Col·laboració econòmica amb la Creu Roja Vall de Camprodon. 
5. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
5.1. Proposta d'aprovació del Padró O.V.P. - mercat  2n.  trimestre 2015. 
5.2. Proposta d'aprovació del padró O.V.P. amb taules, cadires i mercaderies temporada 
tardor/hivern 2014. 
6. Assumptes sobrevinguts 
6.1. Altes i baixes diferents rebuts - Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 
6.2. Compensació de crèdits i deutes amb  
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 

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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Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 10 d’abril de 2015. 
 
2. Llicències  
 
2.1. Divisions horitzontals 
 
2.1.1. Concessió de divisió horitzontal exp. 0503.05-2015/1.    
 
Vista la sol·licitud presentada per , per formalitzar la “Divisió 
horitzontal” de l’edifici emplaçat a la  d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència sol·licitada d’acord amb el projecte presentat en data 27 de 
març de 2015. 
 
2n.- APROVAR la l’autoliquidació de la taxa per import de  en aplicació de 
l’ordenança municipal corresponent. 
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels 
recursos que poden interposar. 
 
2.2 Obres 
 
2.2.1. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050301.01-2014/11. 
 
Vista la sol·licitud presentada per   per execució de les 
obres previstes en el “ Projecte de reforma  de les cabanes 2 i 3 per a habitatge al  

 d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte, i que el projecte ha estat informat  
favorablement per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 12.3.2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
- Caldrà presentar un projecte executiu abans de començar les obres, així com els 

fulls d’encàrrec de direcció d’obres de l’arquitecte i l’aparellador i el full 
d’estadística d’habitatge.  

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

concepte es produirà el dia 17 de gener de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de vint-i-quatre mesos. La caducitat per 

aquest concepte es produirà el dia17 d’abril de 2017.  
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- 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. 
 
2.2.2. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/36. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució 
d’obres consistents en “Reparació de la presa de la central de les Rocasses” 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’atorga d’acord amb les condicions de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

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

concepte es produirà el dia 17 de juliol de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 17 d'octubre 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 283,05 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
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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. 
 
2.2.3. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/37. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres 
consistents en “Substitució de les rajoles del bany” 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 17 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 17 d'octubre 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. Sol·licituds oficials 
 
3.1. Sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya per a la conservació i restauració de la Maça que presideix el Consell 
Municipal de Camprodon. 
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Vista la Resolució CLT/612/2015, de 27 de març, de convocatòria de subvencions 
consistents en l’àmbit del patrimoni cultural per a l’any 2015,  
 
Atès que aquesta convocatòria preveu una línia de subvenció per a la conservació 
preventiva i conservació-restauració de béns culturals mobles i d’elements històrics i 
artístics integrats en béns immobles que formen part del patrimoni cultural català,  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR al Departament de Cultura una subvenció per a dur a terme aquests 

treballs de conservació i restauració.   
  
2n.- COMPROMETRE’S a dur a terme l’actuació esmentada. 
 
3r.- INSTAR a l'Alcaldia presidència, el Sr. Esteve Pujol i Badà 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 Generalitat de Catalunya. 
 
4. Peticions 
 
4.1. Devolució d'ingressos indeguts -  
 
Vista la petició  sol·licitant  la devolució de 51,12 €   
corresponents a l’impost sobre circulació de vehicles de l’any 2015 del vehicle marca 
RENAULT  model  Clio matrícula B6694MB. 
 
Atès que , ha justificat  mitjançant  el certificat de 
desballestament del vehicle que figura de baixa des del passat dia  12 de febrer de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-  ESTIMAR la petició  i abonar la quantitat de  51,12 € 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. 
 
4.2. Devolució d'ingressos indeguts -  
 
Vista la petició   sol·licitant  la devolució de 51,12 €   
corresponents a l’impost sobre circulació de vehicles de l’any 2015 del vehicle marca OPEL  
model  Astra matrícula 0675BLR. 
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Atès que el   ha justificat  mitjançant  el certificat de 
desballestament del vehicle que figura de baixa des del passat dia  31 de març de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-  ESTIMAR la petició  i abonar la quantitat de  51,12 € 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. 
 
4.3. Concessió de subvenció a l’ADVAC. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Amalia Vázquez de Castro com a presidenta de 
l’Associació de Dones de la Vall de Camprodon per a la concessió d’una subvenció. 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta 
entitat, 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- COL·LABORAR amb l’Associació de Dones de la Vall de Camprodon amb una donació 
de 400.- €. 
 
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. 
 
4.4. Concessió de subvenció per a la festa de Freixenet. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Marta Guillaumes i Maria Casadesús com a 
representants del jovent de Freixenet per a la concessió d’una subvenció per a la festa de 
Freixenet. 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta 
iniciativa. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- COL·LABORAR amb la festa de Freixenet amb una donació de 700,00€. 
 
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. 
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3r.- NOTIFICAR els acords precedents a les persones interessades. 
 
4.5. Concessió de subvenció per al projecte "Esquí i emprenedoria" de l'escola Dr. 
Robert. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Rosa Gibert i Moliner com a directora de l’escola 
Dr. Robert d’una subvenció per a col·laborar en les despeses de desplaçament a les 
pistes d’esquí de Vallter 2000 en el marc del projecte "Esquí i emprenedoria" de l'escola 
Dr. Robert, 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta 
iniciativa,  
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- COL·LABORAR amb el projecte “Esquí i emprenedoria” de l’escola Dr. Robert amb una 
donació de 1.000,00€ . 
 
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. 
 
4.6. Col·laboració económica amb la Creu Roja Vall de Camprodon. 
 
Vist que l’Ajuntament disposa d’una remesa de llibres cedits a l’objecte de difusió cultural 
i en contrapartida a l’aportació del seu valor econòmic a accions socials del municipi.  
 
Atès que la Creu Roja Vall de Camprodon duu a terme una tasca social molt important  a 
través de diversos projectes d’ajuda a les famílies necessitades de la vall per a cobrir 
necessitats bàsiques com l’alimentació,  
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb 
aquestes iniciatives per donar suport a les famílies en una situació econòmica més 
vulnerable, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- COL·LABORAR amb la Creu Roja Vall de Camprodon amb una donació de 500,- €, en 
concepte del valor dels llibres “Fruits i llavors”. 
 
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. 
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5. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
 
5.1. Proposta d'aprovació del Padró O.V.P. - mercat  2n.  trimestre 2015. 
 
Atesa la documentació elaborada pels serveis administratius d’aquesta Corporació en 
relació a la taxa per ocupació de la via pública – mercat  corresponent al segon trimestre 
de l’any 2015, per un import de 2.413,32 €. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-APROVAR el padró de la taxa per ocupació de la via pública-mercat                  
corresponent al  segon trimestre de 2015. 
 
2n.- NOTIFICAR el present acord a la tresoreria a la intervenció municipal. i                        
publicar-ho en el Butlletí oficial de la província. 
 
5.2. Proposta d'aprovació del padró O.V.P. amb taules, cadires i mercaderies 
temporada tardor/hivern 2014. 
 
Proposta d’aprovació del padró corresponent a la taxa per  O.V.P. amb taules, cadires i 
mercaderies amb finalitat lucrativa corresponent a la temporada de tardor/hivern 2014 
 
Atesa la documentació elaborada pels serveis administratius d’aquesta Corporació en 
relació a la taxa per ocupació de la via pública amb taules, cadires i mercaderies amb 
finalitat lucrativa corresponent a la temporada tardor/hivern de 2014 per un import de 
858,32 €. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-APROVAR el padró de la taxa per ocupació de la via pública amb taules, cadires i 
mercaderies amb finalitat lucrativa corresponent a la temporada tardor/hivern 2014.  
 
2n.- TRASLLADAR el present acord a la tresoreria a la intervenció municipal. i                        
publicar-ho en el Butlletí oficial de la província. 
 
6. Assumptes sobrevinguts 
 
6.1. Altes i baixes diferents rebuts - Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès. 
 
Atès que s’ha inclòs en el padró corresponent a la taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals i al padró de manteniment de TVC  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: 
 
a) Prestació del servei de gestió de residus municipals. 
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Núm. Rebut Subjecte Passiu Import 
1502000937   
1502002661   
1502002662   
1502002663   
1502002664   
1502002665   
1502002666   
 
b) Manteniment TVC 
 
Núm. Rebut Subjecte Passiu Import 
1587000208   
 
Segon.- Aprovar la liquidació  de la taxa al subjecte passiu que correspongui, d’acord 
amb el següent detall: 
 
Rebut número: 1502000937  
Subjecte passiu:  
NIF:  
Adreça Fiscal:  
Adreça Tributària:  
Tribut: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.  
Ordenança Fiscal: Número 19 
Total liquidació:  
 
Rebut número: 1587000208 
Subjecte passiu:  
NIF:  
Adreça Fiscal:  
Adreça Tributària:  
Tribut: Taxa manteniment TVC.  
Ordenança Fiscal: Número 23 
Total liquidació:  
 
Rebut número: 1502002661 
Subjecte passiu:  
NIF:  
Adreça  

 
Adreça Tributària:  
Tribut: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.  
Ordenança Fiscal: Número 19 
Total liquidació:  
 
Rebut número: 1502002662 
Subjecte passiu:  
NIF:  
Adreça Fiscal: )  
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Adreça Tributària:  
Tribut: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.  
Ordenança Fiscal: Número 19 
Total liquidació:  
 
Rebut número: 1502002663 
Subjecte passiu:  
NIF:  
Adreça Fiscal: ) –  

 
Adreça Tributària:  
Tribut: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.  
Ordenança Fiscal: Número 19 
Total liquidació:  
 
Rebut número: 1502002664 
Subjecte passiu:  
NIF:  
Adreça Fiscal: ) –  

 
Adreça Tributària:  
Tribut: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.  
Ordenança Fiscal: Número 19 
Total liquidació:  
 
Rebut número: 1502002665 
Subjecte passiu:  
NIF:  
Adreça Fiscal:  
Adreça Tributària:  
Tribut: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.  
Ordenança Fiscal: Número 19 
Total liquidació:  
 
Rebut número: 1502002666 
Subjecte passiu:  
NIF:  
Adreça Fiscal: ) –  

 
Adreça Tributària:  
Tribut: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.  
Ordenança Fiscal: Número 19 
Total liquidació:  
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució al Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès. 
 
6.2. Compensació de crèdits i deutes amb  
 
Atès que  és deutor de l’Ajuntament de Camprodon segons 
els conceptes següents: 
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Atès que l’Ajuntament de Camprodon ha ocupat un terreny propietat  

 de 204,72m² referència cadastral núm.8150908DG4885S0001SF des del dia 8 
de febrer del 2008 fins el 6 d’agost del 2014 per a la qual ocupació no ha liquidat l’import 
del lloguer.  
 
Vist l’informe tècnic de valoració del lloguer de data 8 de maig de 2013 del qual es 
desprèn  que el deute de l’Ajuntament a favor del propietari puja un total de 7.984,08€ 
(204,72m²*0,50€ *78 mesos). 
 
Atès que un cop efectuada la compensació de deutes resulta un saldo a favor de 
l’Ajuntament de 1.124,65€. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- Aprovar la compensació de deutes i crèdits amb  de la 
qual resulta un saldo a favor de l’Ajuntament de 1.124,65€. 
 
2n.- Notificar l’acord a l’interessat i donar compte a intervenció i a tresoreria. 
 
3r.- Comunicar la present resolució al Consorci de Recaptació Ripollès – Cerdanya. 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 21:15 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 

Plusvàlua  
IBI any 2012  
Exp. OU6.7/1.051/2011
Llicència de segregació  

TOTAL  




