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ACTA NÚM. JGL2015/14 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 24 D' ABRIL DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
19:20 hores del dia 24 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. Factures i certificacions 
2.1. Aprovació relació de factures 6/2015. 
3. Llicències i comunicacions prèvies 
3.1. Obres 
3.1.1. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/9. 
3.1.2. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/31. 
3.1.3. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/32. 
3.1.4. Concessió llicència d'obres. ). Exp.: 
050302.01-2015/33. 
3.1.5. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-201534. 
3.1.6. Concessió llicència d'obres. Exp.: 050302.01-2015/39. 
4. Sol·licituds oficials 
4.1. Sol·licitud de subvenció per a projectes en l'àmbit de joventut. 
4.2. Sol·licitud de subvenció a l'Institut Català de les Dones per a despeses derivades de 
l'elaboració, la implementació i el desenvolupament de polítiques de dones, 2015. 
4.3. Sol·licitud de subvenció al Consell Català de l'Esport per a actuacions urgents 
d'adaptació a la piscina municipal. 
5. Assumptes sobrevinguts 
5.1. Sol·licitud bestreta personal laboral. 
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 17 d’abril de 2015. 
 
2. Factures  
 
2.1. Aprovació relació de factures 6/2015. 
 

Assistents 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
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S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 6/2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR el pagament de les factures que es detallen en la relació 
núm. 6/2015 per un import total de 80.261,94 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.: 050302.01-2015/9. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres 
consistents en “Adequació forat escala per a la instal.lació d'una plataforma elevadora” 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'atorga d'acord amb la documentació aportada en data 2 d'abril de 2015. 

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

concepte es produirà el dia 24 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 24 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. 
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4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.1.2. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/31. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres 
consistents en “Treballs d'adequació local ” i emplaçada a    
d’aquest municipi. 
 
Vist l’Informe de l’arquitecte municipal al respecte,  la Junta de Govern Local, amb 
l’abstenció del Sr. alcalde per raó d’interès personal ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
- Els treballs no alteraran la configuración del local. 

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

concepte es produirà el dia 24 de juny de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 24 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. 
 
3.1.3. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/32. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució 
d’obres consistents en “Substitució de porta per finestra i obertura d'una nova porta” i 
emplaçada a  d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
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1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
 L'autorització no empara modificacions en la distribució interior.  

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

concepte es produirà el dia 24 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 24 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 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. 
 
3.1.4. Concessió llicència d'obres.  
Exp.: 050302.01-2015/33. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres 
consistents en “Arranjament de coberta existent, mitjançant doblat de plaques 
conformades amb perfil nervat de planxa d'acer” 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 tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 24 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 24 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. 
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- 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. 
 
3.1.5. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-
201534. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Construcció de tanca amb malla electrosoldada lacada en verd de 1,2 m 
d'alçada” 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 tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 24 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 24 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 
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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. 
 
3.1.6. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/39. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres 
consistents en “Col.locació de 150 m de vorada al jardí” i emplaçada a     
d’aquest municipi. 
 
Vist l’Informe de l’arquitecte municipal al respecte,  la Junta de Govern Local, amb 
l’abstenció  per raó d’interès personal 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 24 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 24 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. 
 
4. Sol·licituds oficials 
 
4.1. Sol·licitud de subvenció per a projectes en l'àmbit de joventut. 
 
Vista la resolució BSF/724/2015, de 8 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la 
concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de joventut que els ens 
locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, dins l’exercici 2015, 
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Atesa la necessitat de finançament de les despeses derivades de les activitats en l’àmbit 
de joventut que s’organitzen a Camprodon,  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya la concessió d’una subvenció per a projectes en l'àmbit de joventut. 
  
2n.- COMPROMETRE’S a realitzar la inversió per a la qual demanem aquesta subvenció. 
    
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. 
 
4.2. Sol·licitud de subvenció a l'Institut Català de les Dones per a despeses 
derivades de l'elaboració, la implementació i el desenvolupament de polítiques de 
dones, 2015. 
 
Vista la resolució BSF/756/2015, de 14 d’abril, per la qual s’obre convocatòria per a la 
concessió de subvencions pluriennals als ens locals per finançar les despeses de 
l’elaboració, la implementació i el desenvolupament de polítiques de dones dins l’exercici 
2015, 
 
Atesa la necessitat de finançament de les despeses derivades del desenvolupament  de 
polítiques de dones, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR a l’Institut Català de les Dones la concessió d’una subvenció per un per 
a despeses derivades de l'elaboració, la implementació i el desenvolupament de 
polítiques de dones, 2015. 
  
2n.- COMPROMETRE’S a realitzar la inversió per a la qual demanem aquesta subvenció. 
    
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 l’Institut Català de les Dones.. 
 
4.3. Sol·licitud de subvenció al Consell Català de l'Esport per a actuacions urgents 
d'adaptació a la piscina municipal. 
 
Vista la Resolució PRE/604/2015, de 27 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a 
la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a 
actuacions urgents d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels 
equipaments esportius existents, 
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Atesa la necessitat de finançament de les despeses derivades de les actuacions urgents 
d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat i la funcionalitat de la piscina municipal,  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR al Consell Català de l’Esport la concessió d’una subvenció per a les 
actuacions urgents d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat i la funcionalitat de la piscina 
municipal. 
  
2n.- COMPROMETRE’S a realitzar la inversió per a la qual demanem aquesta subvenció. 
    
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 al Consell Català de l’Esport. 
 
5. Assumptes sobrevinguts 
 
5.1. Sol·licitud bestreta personal laboral. 
 
Vista la petició de la treballadora , sol.licitant una bestreta per 
un import de a retornar en la nòmina de juny de 2015.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 35 del Conveni Col.lectiu del personal laboral al 
servei de l’Ajuntament de Camprodon. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- Concedir la bestreta sol.licitada per un import de  
  
2n.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a intervenció. 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 19:30 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 




