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ACTA NÚM. JGL2015/20 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 3 DE JULIOL DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:50 hores del dia 3 de juliol de 2015, es 
reuneix la Junta de Govern Local a l’objecte de 
celebrar la sessió extraordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. F. F. 
Xavier Sala i Pujol, 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. Proposta de règim de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.  
2. Llicències urbanístiques 
2.1. Concessió de divisió horitzontal exp. 0503.05-2015/2.   
2.2. Concessió llicència.  - Exp.: 050302.01- 2015/66. 
2.3. Concessió llicència d'obres.  - Exp.: 050301.01-
2015/5. 
2.4. Concessió llicència d'obres. Exp.: 050302.01-2015/62. 
2.5. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/63. 
2.6. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/65. 
2.7. Concessió llicència d'obres. , 2n. Exp.: 050302.01-2015/68. 
2.8. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/69. 
2.9. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/70. 
2.10. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/71. 
2.11. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01.2015/72. 
2.12. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/73. 
2.13. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/74. 
2.14. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-
2015/75. 
2.15. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/76. 
3. Sol·licituds oficials 
3.1. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per al funcionament de la llar 
d'infants municipal, curs 2014-2015. 
3.2. Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la minoració del cost del 
servei del menjador escolar a la llar d'infants municipal, curs 2015-2016. 
4. Peticions 
4.1. Petició quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   amb 
motiu de jubilació - . 
4.2. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 4/2015. 
4.3. Devolució d' ingressos indeguts  - Taxa per la prestació del servei de celebració de 
matrimoni civil. 
4.4. Devolució d'ingressos indeguts -  

Assistents 
F. XAVIER SALA PUJOL 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
XAVIER JUNCÀ MORER 
XAVIER RIGAT GARDELLA 

 

Convidades 
NÚRIA MAS SOLER 
ANNA COLOMER VILA 
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4.5. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -  
4.6. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals - A.E. Club Tennis Taula 
Camprodon. 
4.7.  Sol·licitant  pintar la vorera, sortida ambulàncies - Consorci Transport Sanitari Regió 
Girona S.A 
4.8.  Bonificació vehicle històric -  
4.9.  Ocupació Via Pública amb taules i cadires -  
4.10. Sol·licitant llicència per ocupació de la via pública un contenidor. 
4.11. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals - Club Patí Camprodon. 
4.12. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -   

en representació del Club Patí Camprodon. 
4.13. Concessió de subvenció a l'Associació de Comerç i Turisme de la Vall de 
Camprodon per al tren turístic. 
4.14. Devolució d'ingressos per ICIO. Exp.: 050301.01-2014/19. 
5. Assumptes sobrevinguts 
5.1. Fiscalització prèvia participacions indivises finca el Molladar.  
5.2. Altes i baixes diferents rebuts . 
5.3. Aprovació  de la despesa en concepte de gratificació extraordinària per les tasques 
del dia 13/06/15, en la sessió de constitució del Ple de l'Ajuntament. 
5.4. Requeriment compliment ordenança sobre la tinença d'animals. Exp.: 0101.01-
2015.18.  
 

************************************************************* 
 
1. Proposta de règim de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.  
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 de juliol de 2015 de creació de la Junta de 
Govern Local.  
 
Atès que resulta procedent que la Junta fixi el seu propi règim de sessions.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- ESTABLIR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es celebraran els 
dimecres alterns (cada dues setmanes) a les 16 hores a partir del dia 15/07/15  (agost 
exclòs) a la Sala de Govern, o lloc habilitat a l'efecte. 
 
2n.- FACULTAR a l'Alcaldia per a posposar o avançar la celebració de les sessions 
ordinàries de la Junta de Govern Local, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un 
període vacacional o per motius degudament justificats. 
 
3r.- COMUNICAR aquest acord a tots els Regidors afectats. 
 
2. Llicències urbanístiques 
 
2.1. Concessió de divisió horitzontal exp. 0503.05-2015/2.   
 
Vista la sol·licitud presentada per , per formalitzar “Divisió 
horitzontal” a la finca , segons documentació presentada en data 4 de juny 
de 2015.  
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Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència sol·licitada segons documentació presentada en data 4 de 
juny de 2015, amb les següents condicions: 
 
 La divisió en propietat horitzontal està subjecta a la limitació dels usos i llur 

intensitat pel que es refereix a l'ús d'habitatges, segons llicència d'obres de 
reforma de les cabanes 2 i 3 del , atorgada per l'Ajuntament de 
Camprodon en data 17 d'abril 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. Concessió llicència.  - Exp.: 050302.01- 2015/66. 
 
Vist l’escrit presentat per , sol·licitant llicència per “Pintar 
sòcol façana de color canyela” 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 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 19 d'agost de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 19 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. 
 
2.3. Concessió llicència d'obres.  - Exp.: 
050301.01-2015/5. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució 
d’obres consistents en “Projecte per a la construcció de garatge adossat a l'habitatge 
unifamiliar existent” 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: 
- Caldrà adaptar l'aval ja constituït per import de 3.000,- € per a respondre de les 

obligacions que hi consten a la concessió d'aquesta llicència.  
 

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

concepte es produirà el dia 26 de setembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de deu mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 26 d'abril de 2016. 
- 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. 
 
2.4. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/62. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per 
execució d’obres consistents en “Connexió a la xarxa de gas propà ” i emplaçada a   

 d’aquest municipi. 
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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: 
- Les obres es faran d'acord amb l'Ordenança d'obres a la via pública.  
- Abans de començar les obres es posarà en coneixement de l'ajuntament la data 

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

concepte es produirà el dia 19 d'agost de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 19 d'agost 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. 
 
2.5. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/63. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  
per execució d’obres consistents en “Obertura de campana de xemeneia i substitució del 
barret” 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 19 d'agost de 2015. 
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- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 
concepte es produirà el dia 19 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. 
 
2.6. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/65. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres 
consistents en “Substitució de paviment i 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 tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 19 de setembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 19 de desembre 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. 
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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. 
 
2.7. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/68. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució 
d’obres consistents en “Substitució de banyera per plat de dutxa” i emplaçada a C/. 
València, 8 02 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 19 d'agost de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 19 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. 
 
2.8. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/69. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució 
d’obres consistents en “Reparació de 20 m. aprox. del mur del canal de la central de 
Croanyes” d’aquest municipi. 
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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 19 d'agost de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 19 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. 
 
2.9. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/70. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució 
d’obres consistents en “Construcció de la prolongació del mur existent a la cambra 
sanitària sota de la terrassa del jardí ”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 26 d'agost de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 26 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. 
 
2.10. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/71. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres 
consistents en “Col·locació de paviment  de llosa davant de la façana de l'habitatge” 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 26 de setembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 26 de desembre 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. 
 
2.11. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01.2015/72. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  
per execució d’obres consistents en “Repassar teulada ” 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 26 d'agost de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 26 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. 
 
2.12. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/73. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Reforma de la cuina i 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: 
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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 26 de setembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 26 de desembre 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. 
 
2.13. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/74. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  

, per execució d’obres consistents en “Arreglar els 
balcons ” 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 3 d'octubre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 3 de gener de 2016. 
- 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. 
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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. 
 
2.14. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-
2015/75. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres 
consistents en “Diferents reparacions interiors ” 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 3 d'octubre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 3 de gener de 2016. 
- 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. 
 



 

13 
 

Plaça de la Vila, 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

 

2.15. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/76. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  
per execució d’obres consistents en “Reparar les llimes de dos badalocs” 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 3 d'octubre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 3 de gener de 2016. 
- 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 a la Diputació de Girona per al funcionament de la llar 
d'infants municipal, curs 2014-2015. 
 
Vista la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions per a despeses de 
funcionament de les llars d'infants de titularitat municipal pel curs 2014-2015, publicada al 
BOP núm. 116 de 17 de juny de 2015, 
 
Atesa la necessitat de fer front a les despeses de la llar d’infants municipal, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
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1r.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona la concessió d’una subvenció per a la Llar 
d’infants municipal “Nins”.  
 
2n.- COMPROMETRE’S a destinar l’import de la subvenció a l’activitat per a la qual es 
demana. 
  
3r.- INSTAR al Sr. Xavier Sala Pujol 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. 
 
4t.- TRAMETRE certificació d’aquest acords a la Diputació de Girona. 
 
3.2. Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a la minoració del 
cost del servei del menjador escolar a la llar d'infants municipal, curs 2015-2016. 
 
Vista l’ordre ENS/188/2015, de 17 de juny, del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per la qual s’aproven les bases reguladores per atorgar 
subvencions als ajuntaments titulars de llars d’infants de Catalunya, destinades a minorar 
el cost del servei de menjador escolar dels infants, i s’obre la convocatòria pública 
corresponent al curs acadèmic 2015-2016, 
 
Un cop considerada la conveniència de sol·licitar aquest ajut,  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya la concessió d’una subvenció per a la 
minoració del cost del servei de menjador escolar a la llar d'infants municipal, curs 2015-
2016. 
  
2n.- COMPROMETRE’S a destinar íntegrament la subvenció que s’atorgui a minorar la 
quota pel servei de menjador escolar a càrrec de les famílies durant el curs indicat.  
    
3r.- INSTAR a l'Alcaldia presidència, el Sr. Xavier Sala Pujol 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. Petició quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   
amb motiu de jubilació -  
 
Vista la petició presentada pel    sol·licitant la quota reduïda de la 
taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals del  

 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. 
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 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. 
 
4.2. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 4/2015. 
 
Examinada la relació liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 4/2015 per import 
de  2.252.35 €.   
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la relació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 4/2015 
per import de 2.252,35 €.   
 
Segon.- ORDENAR la seva notificació formal d’acord amb les normes d’exacció vigents. 
 
4.3. Devolució d' ingressos indeguts  - Taxa per la prestació del servei de 
celebració de matrimoni civil. 
 
Vista la petició del  sol·licitant la devolució de 150,00 € 
corresponents a la taxa per la prestació del servei de celebració de matrimoni civil, 
ingressades el dia 2 de març de 2015. 
 
Atès que el  comunica en el seu escrit de data 8 de juny de 
2015, la no celebració del matrimoni que havia de tenir lloc  el pròxim dia 

 per raons alienes a la seva voluntat. 
 
Atès que l’ordenança fiscal número 30 reguladora de la taxa per prestació del servei de 
celebració de matrimoni civil l’article 8.Devolució d’ingressos diu textualment “Els 
subjectes passius tindran dret a la devolució de la taxa quan el matrimoni civil no pugui 
celebrar-se per causa imputable a l'Ajuntament. 
 
De la mateixa forma, els subjectes passius tindran dret a la devolució d'un 30% de 
l'import de la taxa quan la cerimònia no es pugui celebrar per causa imputable a ells 
sempre que es comuniqui a l'Ajuntament amb una antelació mínima de 7 dies a la data de 
celebració”. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-  ESTIMAR la petició del  i abonar la quantitat de  45,00 € (el 

30% de taxa pagada) al compte bancari proposat. 
    
2n.- AUTORITZAR la devolució d’ingressos indeguts. 
 
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. 
 
4.4. Devolució d'ingressos indeguts -  
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Vista la petició del   sol·licitant  la devolució de 34,08 €   
corresponents a l’impost sobre circulació de vehicles de l’any 2015 del vehicle marca OPEL  
model  Corsa matrícula GI5169AW. 
 
Atès que el ,  ha justificat  mitjançant  el certificat de 
desballestament del vehicle que figura de baixa des del passat dia  10 de juny de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-  ESTIMAR la petició del  i abonar la quantitat de  34,08 € 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. 
 
4.5. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -  

 
 
Vista la petició de la  en la què sol·licita autorització per poder 
disposar del gimnàs del Pavelló Llandrius per impartir classes de ioga durant el curs 
2015-2016 a partir del 2 de setembre de 2015 fins a finals de juny de 2016 , els dilluns i 
dimecres a la tarda de 18:30 h. a 19:45h. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 

   1r.- CONCEDIR  l’autorització per poder utilitzar el gimnàs del Pavelló Llandrius els dies 
sol·licitats. 

 
2n.- APROVAR la liquidació  de  la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal número 25 

reguladora de la taxa per a la utilització d’instal·lacions municipals.  
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar . 
 
4.6. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals - A.E. Club Tennis 
Taula Camprodon. 
 
Vista la petició del A.E. Club Tennis Taula Camprodon, sol·licitant poder disposar del 
Pavelló Llandrius del 27 al 31 de juliol de 2015 de 10:00 h. a 13:00 h i de 15:00 h. a 17:00 h. 
i de l’1 de setembre de 2015 fins el 30 de juliol de 2016 dimarts, dimecres, i dijous de 17:15 
h. fins a les 21:00 h. i els divendres de 17:15 h. fins a les 0:00 h. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 

   1r.-  CONCEDIR  l’autorització per poder utilitzar el Pavelló Llandrius els dies sol·licitats. 
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2n.- APROVAR l’exempció del preu públic,  d’acord amb  l’ordenança fiscal número 25 
l’article 4 Bonificacions i exempcions apartat a) segons el qual : Per a les tarifes sobre 
la utilització de les instal·lacions esportives per part de les entitats federatives 
s’estableix l’exempció del preu públic. 

 
3r.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar . 
 
4.7.  Sol·licitant  pintar la vorera, sortida ambulàncies - Consorci Transport Sanitari 
Regió Girona S.A 
 
Vista la petició del Consorci Transport Sanitari Regió Girona S.A de data 28 de maig de 
2015 i registre d’entrada número 806, sol·licitant la senyalització de la sortida de les 
ambulàncies al Camí del Mur, 6 , degut a que moltes vegades hi han vehicles aparcats al 
davant de la sortida dificultant el pas. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-  ACCEPTAR  la petició de senyalització horitzontal de la sortida de les ambulàncies al 
Camí del Mur, 6.  
 
2n.- ORDENAR l’execució de les actuacions necessàries a càrrec dels serveis d’obres i  
manteniment.   
 
3r.- NOTIFICAR  el present acord  a la persona interessada amb indicació dels recursos que 
pot interposar.   
 
4.8.  Bonificació vehicle històric -  
 
Vista la petició de , sol·licitant una bonificació de la taxa de l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle marca VOLKSWAGEN model Jetta matrícula  
GE2060AK. 
 
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  15 de febrer de 1990 . 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-  ATORGAR la bonificació del 100 % de l’impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a la 

 del vehicle marca VOLKSWAGEN  model Jetta matrícula 
GE2060AK. 

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

tindrà efectes per a l’exercici 2016 i successius. 
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4.9.  Ocupació Via Pública amb taules i cadires -  
 
Vista la petició de la ·licitant l’ocupació de la via 
pública amb 3 taules i cadires al  
 
Atès que l’Ordenança Municipal d’Ocupació de la Via Pública regula el règim de les 
ocupacions temporals per a terrasses, al qual s’haurà d’ajustar el sol·licitant.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR llicència d’ocupació de la via pública amb  3 taules i cadires davant del   

 durant la temporada d’estiu 2015.  
 
2n.  L’ocupació temporal per a terrassa es subjectarà al que disposa la Secció segona, 

articles 15 i 16 de l’OM d’Ocupació de la Via Pública. Evitant, en tot cas l’obstrucció 
de vianants i vehicles de servei, als quals haurà de facilitar la circulació.  

 
3r.- APROVAR la liquidació de la taxa d’ocupació de terrenys d’us públic amb taules i 

cadires amb finalitat lucrativa per l’import de    en aplicació de les ordenances 
fiscals municipals corresponents. 

 
4t.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar . 
 
4.10. Sol·licitant llicència per ocupació de la via pública un contenidor. 
 
Vista la petició del  , en la què sol·licita llicència per ocupació de 
la via pública amb un contenidor de runes al carreró situat entre el  des 
del dia 25 de juny fins el dia 10 de juliol. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 

   1r.-  CONCEDIR  la llicència sol·licitada. 
 

2n.- APROVAR la liquidació que constitueix el fet imposable de la taxa per  utilització 
privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar . 
 
4.11. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals - Club Patí 
Camprodon. 
 
Vista la petició de la  en representació del club Pati Camprodon, 
sol·licitant poder disposar del Pavelló Llandrius els dies 8 i 22 de juliol de les 16:00 h. fins a 
les 20:00 per poder fer entrenament. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
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   1r.-  CONCEDIR  l’autorització per poder utilitzar del Pavelló Llandrius els dies sol·licitats. 
 

2n.- APROVAR l’excempció del preu públic,  d’acord amb  l’ordenança fiscal número 25 
l’article 4 Bonificacions i exempcions apartat a) segons el qual : Per a les tarifes sobre 
la utilització de les instal·lacions esportives per part de les entitats federatives 
s’estableix l’exempció del preu públic. 

 
3r.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar . 
 
4.12. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -   

 en representació del Club Patí Camprodon. 
 
Vista la petició del   en representació del Club Patí Camprodon 
, sol·licitant poder disposar del Pavelló Llandrius des del mes de setembre de 2015 fins el  
mes de juliol de 2016, el dilluns i dimecres de 17:00 h. a 20:00 h. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 

   1r.-  CONCEDIR  l’autorització per poder utilitzar del Pavelló Llandrius els dies sol·licitats. 
 

2n.- APROVAR l’excempció del preu públic,  d’acord amb  l’ordenança fiscal número 25 
l’article 4 Bonificacions i exempcions apartat a) segons el qual : Per a les tarifes sobre 
la utilització de les instal·lacions esportives per part de les entitats federatives 
s’estableix l’exempció del preu públic. 

 
3r.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar . 
 
4.13. Concessió de subvenció a l'Associació de Comerç i Turisme de la Vall de 
Camprodon per al tren turístic. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel  en representació de 
l’Associació de Comerç i Turisme de la Vall de Camprodon per a la concessió d’una 
subvenció de 300 euros per al funcionament del tren turístic del 24 de juliol al 13 de 
setembre de 2015. 
 
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 l’Associació de Comerç i Turisme de la Vall de Camprodon per al 
funcionament del tren turístic amb una donació de 300,00€. 
 
2n.- INSTAR al Sr. Xavier Sala Pujol 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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4.14. Devolució d'ingressos per ICIO. Exp.: 050301.01-2014/19. 
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 23 de gener de 2015 va concedir a la  

 llicència per execució d’obres consistents en “Millores 
d’adequació al turisme familiar” emplaçada al , d’aquest 
municipi. 
 
Vist que en el mateix acord va aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ICIO) i l'autoliquidació de les taxes per import de 1.605,42 € en 
aplicació de les ordenances fiscals municipals corresponents. 
 
Vista la instància de data 25 de juny de 2015 presentada per  

aportant justificants que acrediten que un cop finalitzada l’obra el PEM és inferior al 
que es va aportar per a la concessió de la llicència i sol·licitant la devolució de la diferència 
de l’ICIO, per import de 26.32 € que va fer efectius d’acord amb liquidació aprovada. 
 
Comprovat el PEM és per tant procedent la devolució d’ingressos indeguts sol·licitada.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- ESTIMAR la petició i ORDENAR la devolució d’ingressos indeguts corresponent a la 
quota ingressada de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres corresponent a 
l’expedient 050301.01-2014/19, per import de 26,32 €.  
 
2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per import 
de 1.475,25 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal corresponent.   
 
3r.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades amb expressió dels recursos que 
poden interposar i comunicar-ho a la tresoreria i la intervenció municipals. 
 
5. Assumptes sobrevinguts 
 
5.1. Fiscalització prèvia participacions indivises   
 
Vist la petició de , sol·licitant la fiscalització prèvia municipal 
de participacions indivises a les quals s’hi atribueix el dret d’utilització exclusiva de parts 
concretes   
 
Vist el protocol número 194 de la Notaria de ripoll de data 4 de juny de 2015.  
 
De conformitat amb l’article 25 del Decret 64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de Protecció de la legalitat Urbanística.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- PRENDRE CONEIXEMENT de la venda del 41,50 % de la propietat indivisa del  

 
  
2n.- APROVAR l’autoliquidació de la Taxa per import de  en aplicació de 
l’ordenança fiscal municipal corresponent. 
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3r.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels 
recursos que poden interposar. 
 
5.2. Altes i baixes diferents rebuts. 
 
Atès que s’ha inclòs en el padró de la taxa per a prestació del servei de gestió de residus 
municipals a la  de manera indeguda com a contribuent de 
la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus municipals, al  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar al Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès que procedeixi a 
formalitzar  la baixa del rebut número 1502001697 corresponent a la taxa pel prestació 
del servei de gestió de residus municipals per l’import de 71,11 €. 
 
Segon.- Aprovar la liquidació  de la taxa al subjecte passiu que correspongui, d’acord 
amb el següent detall: 
 
Subjecte passiu:  

 
Adreça Fiscal:  
Domicili Tributari:  
Tribut: Taxa per a la recollida d’escombraries 1r. semestre 2015 
Ordenança Fiscal: Número 19 
Total liquidació: 71,11 € 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució al Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès . 
 
5.3. Aprovació  de la despesa en concepte de gratificació extraordinària per les 
tasques del dia 13/06/15, en la sessió de constitució del Ple de l'Ajuntament. 
 
Atès que el dia 13 de juny de 2015 es va celebrar la sessió de constitució del Ple de 
l’Ajuntament.  
 
Atès que les funcionàries  
administratives al servei d’aquest Ajuntament, van assistir y realitzar tasques de suport a 
la Secretaria. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la despesa de  per cada administrativa per les tasques 
realitzades. 
 
2n.- ORDENAR el pagament amb subjecció a les previsions de la tresoreria municipal. 
 
5.4. Requeriment compliment ordenança sobre la tinença d'animals. Exp.: 0101.01-
2015.18.  
 
Vist l’escrit presentat en data 9 de juny de 2015 pel  demanant 
que es solucioni el problema de que , porti menjar 
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als gats que hi ha al carrer, la qual cosa, provoca desperfectes al jardí de l’habitatge del 
  

 
Vist l’informe dels serveis de vigilància municipal al respecte de data 9 de juny de 2015.  
 
D’acord amb l’article 21 de l’ordenança sobre la tinença d’animals a l’article que diu:  
 
Alimentació d’animals a la via pública 
 
No és permès alimentar de manera general els animals a la via pública, parcs, solars o 
altres espais similars i a les portalades, finestres, terrasses i balcons, especialment 
aquells que no tenen propietari/a legal conegut, com poden ser gats, gossos, coloms i 
altres. 
 
Són excepció les persones degudament autoritzades per l’Ajuntament per al manteniment 
de les colònies controlades de gats urbans en zones establertes a aquest efecte. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1.- REQUERIR perquè no segueixi alimentant els gats del  
La Costinyola, ja que contravé el que regula l’ordenança sobre la tinença d’animals i 
ARDERTIR-LA, que d’acord amb l’article 67 de la mateixa ordenança, en cas de persistir, 
podrà ser sancionada.  
 
2n.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades en l’expedient.  
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 22:05 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 




