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ACTA NÚM. JGL2015/23 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
16:15 hores del dia 2 de setembre 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. 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. Actes pendents d'aprovar 
2. Factures i transferències 
2.1. Aprovació relació de factures 12/2015. 
2.2. Aprovació transferència a la Fundació Pública Museu Isaac Albéniz. 
3. Llicències i comunicacions prèvies 
3.1. Obres 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. C/. Font Gifreu, 278 Font Rubí. Exp.: 050302.01-
2015/84. 
3.1.2. Concessió llicència d'obres. Ctra. Sant Joan, 10. Exp.: 050302.01-2015/85. 
3.2. Desistiment de llicències 
3.2.1. José Juan Blanch Puig. Devolució d'ingressos per ICIO i import cartell indicador. 
Exp. 050302.01-2014/79. 
3.3. Comunicacions prèvies 
3.3.1. Desistiment de comunicació prèvia. Exp. 0505.04-2014/44.  
4. Contractacions 
4.1. Contractacions musicals agost 2015. 
5. Sol·licituds oficials 
5.1. Sol·licitud del programa PT14 a Dipsalut. 
6. Peticions 
6.1. Traspàs de drets funeraris -  Sra. M. Rosa Vicente Farran. 
6.2. Concessió de subvenció per a la festa de la Colònia Estabanell i Cavallera. 
6.3. Assabentat recorregut turístic familiar en vehicles SUV, clàssics i convencionals 
anomenada "En cotxe pel Ripollès". 
6.4. Altes i baixes diferents rebuts - Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 
6.5. Substitució de vehicle llicència  autotaxi - Sr. Joan Bosch Juncà. 
6.6. Concessió d'ajut per l'aplec de la Mare de Déu del Roure. 
6.7. Renovació d'excedència voluntària - Sra. Rosa M. Buxasas Orra.   
6.8. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sr. Jaume Segovia 
Alcaide. 
6.9. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sra. Anna Espigulé 
Serra. 

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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6.10. Col·locació de pilones -  Sr. Gerard Huizinga Pol. 
6.11. Reserva de Via Pública al  C/. Monestir, 5 cantonada Germans Vila Riera. 
7. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
7.1. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 6/2015. 
8. Altres assumptes pendents de resolució  
8.1. Aprovació informe treballs millora de la xarxa d'abastament d'aigua vinculats a l'obra 
d'Espinalba, 2014. 
8.2. Aprovació de la "Descripció de les despeses d'explotació del servei d'abastament 
d'aigua potable", 2014. 
8.3. Acord de l'aixecament de la suspensió de la tramitació  d'expedients sancionador i de 
restitució de la realitat física. Exp.: 0502.01-2015/1 i 0502.02-2015-2. 
8.4. Sr. Manuel Martínez Ribas. Reclamació prèvia a la via jurisdiccional civil per la que 
pretén la declaració d'inexistència  d'un tram del camí ral. Exp.: 0101.01-2015/21. 
8.5 Manifest a favor de l'acollida als refugiats i l'ajut humanitari.  
8.6. Autorització utilització adreça. Exp.: 1503.01-2015/14. 
8.7. Petició de supressió de barreres arquitectòniques. Lliurament de 1.165 signatures. 
 
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 29 de juliol de 2015 
 
2. Factures i transferències 
 
2.1. Aprovació relació de factures 12/2015. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 12/2015. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR el pagament de les factures que es detallen en la relació 
núm. 12/2015 per un import total de 80.415,12 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. 
 
2.2. Aprovació transferencia a la Fundació Pública Museu Isaac Albéniz. 
 
Atès que el pressupost 2015 preveu la transferència de 7.800,00 euros a la Fundació 
Pública Museu Isaac Albéniz pera a consolidar el seu finançament, 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de dur a terme aquesta transferència, 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR I DISPOSAR la transferència de 7.800,00 euros a la Fundació Pública 
Museu Isaac Albéniz amb càrrec a la partida 1.943.46000 del pressupost municipal 
vigent. 
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3. Llicències i comunicacions prèvies 
 
3.1. Obres 
 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. C/. Font Gifreu, 278 Font Rubí. Exp.: 050302.01-
2015/84. 
 
Vista la sol·licitud presentada per ANA MARIA RIBATALLADA DIEZ, per execució d’obres 
consistents en “Pavimentar el terra del garatge amb gres” i emplaçada a C/. Font Grifeu, 
278 Font Rubí d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); 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 31 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 31 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 96,57 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.1.2. Concessió llicència d'obres. Ctra. Sant Joan, 10. Exp.: 050302.01-2015/85. 
 
Vista la sol·licitud presentada per MARIANO MORER TRUÑO, per execució d’obres 
consistents en “Revestir paret de la façana posterior de la nau amb totxana de 3cm. i 
arrebossar amb morter” i emplaçada a Ctra. Sant Joan, 10 d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
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La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
- Caldrà acabar la nova paret amb un tractament superficial amb pintura, o morter 

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

concepte es produirà el dia 31 d'octubre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de nou mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 30 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 211,05 € 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. 
 
3.2 Desistiment de llicències 
 
3.2.1. José Juan Blanch Puig. Devolució d'ingressos per ICIO i import cartell 
indicador. Exp. 050302.01-2014/79. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. José Juan Blanch Puig,  comunicant que desisteix de la 
de la petició de llicència d’obres de data 15 d’octubre de 2014 i sol·licitant la devolució de 
l’ICIO per import de 715,76 € i de la taxa per import de 10,- € corresponent al cartell 
indicador, que va fer efectius mitjançant transferència de data 15 de gener de 2015 d’acord 
amb la liquidació notificada.  
 
Atès que el meritament de l’ICIO es produeix en el moment de l’execució de les obres, motiu 
pel qual una vegada comprovat que no s’han produït, procedeix la devolució de la quota 
ingressada per import de 715,76 €, per aquest concepte tributari.  
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Atès que el cartel indicador de les obres no s’ha facilitat perquè no han estat autoritzades, 
procedeix la devolució de la quota ingressada per import de 10,- €, per aquest concepte 
tributari.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- ESTIMAR la petició i ORDENAR la devolució d’ingressos indeguts per import de 725,76 
€ corresponent a la quota ingressada de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
a l’import de la taxa del cartell indicador,  corresponent a l’expedient 050302.01-2014/79. 
 
2n.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades amb expressió dels recursos 
que poden interposar i comunicar-ho a la tresoreria i la intervenció municipals. 
 
3.3. Comunicacions prèvies 
 
3.3.1. Desistiment de comunicació prèvia. Exp. 0505.04-2014/44.  
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. Montserrat Casadesús Coma, manifestant la voluntat de 
desistir de la comunicació prèvia de data 16 d’octubre de 2014 segon consta a l’expedient 
0505.04-2014/44.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- ACCEPTAR el desistiment.  
 
2n. ARXIVAR l’expedient 0505.04-2014/44.  
 
4. Contractacions 
 
4.1. Contractacions musicals agost 2015. 
 
Vistes les següents ofertes de contractació per aquest agost: 
 

- Produccions Clau de Lluna per a l’actuació del grup “La Criatura Verda” a la festa 
de Rocabruna per un import total de 907,50 euros (iva inclòs). 
 

- Associació cultural dos per quatre per l’actuació de la cobla “Foment del Montgrí” 
el dia 22 d’agost per un import total de 800,00 euros (exempt d’iva). 

-  
- EDR Festes per a l’actuació de FEFE i CIA el dia 15 d’agost per un import total de 

750,00 euros (exempt d’iva). 
 

- Associació d’amics de les havaneres per a l’actuació del grup “La Ribera” per un 
import total de 750,00 euros (exempt d’iva). 

-  
- EDR Festes per a l’actuació i sonorització de Xandri’s Brothers el dia 15 d’agost 

per un import total de 786,50 euros (iva inclòs). 
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La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la contractació de les actuacions musicals proposades i procedir a la 
signatura dels contractes a formalitzar amb l’empresa. 
 
2n.- AUTORITZAR i ATORGAR apoderament suficient a l’empresa contractada per tal 
que procedeixi, en nom de l’Ajuntament a la formalització i liquidació de les altes i 
cotitzacions patronals corresponents a la Seguretat Social dels artistes contractats.  
 
3r.- INSTAR al Sr. Alcalde la signatura i formalització del contracte. 
 
4t.- COMUNICAR aquest acord a l’artista contractat i a intervenció i tresoreria.  
 
5. Sol·licituds oficials 
 
5.1. Sol·licitud del programa PT14 a Dipsalut. 
 
Atesa la necessitat de finançament de les despeses derivades de l’adequació de les 
instal·lacions de la xarxa d’aigua freda i calenta a la Residència Geriàtrica Municipal 
“L’Hospital” i als vestuaris del camp de futbol per als controls de legionel·la,  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR a DIPSALUT el programa PT14 d’assessorament i suport tècnic a 
polítiques municipals de protecció de la salut. 
 
2n.- COMPROMETRE’S a realitzar la inversió per a la qual demanem aquesta subvenció. 
    
3r.- INSTAR a l'Alcaldia presidència, el Sr. F. 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 DIPSALUT. 
 
6. Peticions 
 
6.1. Traspàs de drets funeraris -  Sra. M. Rosa Vicente Farran. 
 
Vista la petició de la Sra. M. Rosa Vicente Farran sol·licitant el traspàs de drets funeraris 
consistents en nínxols. 
 
Atès que l’article 19 i 20 del Reglament del Cementiri Municipal, publicat al Butlletí Oficial 
de la Província, de 18 de gener de 2001, regula els traspassos d’aquestes concessions, 
establint-se els requisits per a poder procedir a la seva autorització, establint-se que tots 
els traspassos que autoritzi l’Ajuntament s’hauran d’entendre sense perjudici de tercers, 
es a dir, que només tindran efectes administratius. 
 
D’acord amb el que disposa el Reglament del Cementiri Municipal i un cop vista la 
documentació que consta a cadascun dels expedients, 
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La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- ATORGAR els traspàs o subrogació en la titularitat de la concessió de drets funeraris 
a favor de les persones que es relacionen d’acord amb el següent detall: 
 
Autorització de transmissió a favor de: 
Sra. M. Rosa Vicente Farran 
Causa de la transmissió: defunció 
Drets meritats:  14,99 € 

Titular actual: Sr. Antoni Suriñach 
Solà 
Nínxol núm.: 1 
Sèrie: E 

 
2n.- APROVAR que aquests canvis subjectius s’incorporin al padró de la taxa per a la 
conservació del cementiri corresponen a l’exercici 2016. 
 
3r.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades. 
 
6.2. Concessió de subvenció per a la festa de la Colònia Estabanell i Cavallera. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Ricart Geli en representació de la 
Comissió de Festes de la Colònia Estabanell i Cavallera per a la concessió d’una 
subvenció per a la festa de la Colònia Estabanell i Cavallera. 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta 
iniciativa, 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- COL·LABORAR amb Comissió de Festes de la Colònia Estabanell i Cavallera amb una 
donació de 700,- €. 
 
2n.- INSTAR al Sr. F. 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. 
 
6.3. Assabentat recorregut turístic familiar en vehicles SUV, clàssics i 
convencionals anomenada "En cotxe pel Ripollès". 
 
Vist l’escrit i la documentació presentada pel Consell Comarcal del Ripollès comunicant 
que el Sr. José Maria Coll Merino realitzarà un recorregut turístic familiar en vehicles 
SUV, clàssics i convencionals anomenada ”En cotxe pel Ripollès”  que passarà per la 
comarca del Ripollès el dia 26 de setembre de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
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1r.- ASSABENTAR-SE de que el Sr. José Maria Coll Merino realitzarà un recorregut al 
medi  natural anomenada ”En cotxe pel Ripollès”  que passarà per la comarca del 
Ripollès el dia 26 de setembre de 2015. 
 
2r.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Ripollès.  
 
6.4. 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, a BUILDINGCENTER de manera indeguda,  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar al Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès que procedeixi a 
formalitzar  la baixa dels rebuts números: 

 
Núm. Rebut Subjecte Passiu Import 
1502000311 Buildingcenter SAU 71,11 € 
1502003050 Buildingcenter SAU 71,12 € 

 
Segon.- Aprovar la liquidació  de la taxa al subjecte passiu que correspongui, d’acord 
amb el següent detall: 
 
Rebut número: 1502000311 i 1502003050 
Subjecte passiu:  
NIF:  
Adreça Fiscal:  
Adreça Tributària: C/. Catalunya, 1 01 01 
Tribut: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.  
Ordenança Fiscal: Número 19 
Total liquidació: 142,23 € 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució al Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès. 
 
6.5. Substitució de vehicle llicència  autotaxi - Sr. Joan Bosch Juncà. 
 
Vista la petició del Sr. Joan Bosch i Juncà de data 20 d'agost de 2015 , sol·licitant  substituir 
una llicència d’autotaxi del vehicle marca Peugeot model 407 matrícula 9703 GJX. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1.- CONCEDIR  al Sr. Joan Bosch i Juncà com a titular d’una llicència municipal de taxi, que 
s’identifica amb el número 4, a adscriure a aquell servei un vehicle marca PEUGEOT  model 
508 Active matrícula 6845JHD, en substitució del que es venia utilitzant, un vehicle marca 
Peugeot model  407 i matrícula 9703 GJX. 
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2.- APROVAR la liquidació per l’ import  de  52,21€  d’acord amb l’ordenança fiscal número 
14 article 6 Epígraf 3 (Expedició d’autorització o permís per a substitució de vehicle afecte a 
la llicència d’autotaxi, per cada autorització i vehicle). 
 
3r.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
6.6. Concessió d'ajut per l'aplec de la Mare de Déu del Roure. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Solà com a president de la Fundació 
Germans Josep i Jaume Vila Riera per a la concessió d'un ajut per a la celebració de 
l'aplec de la Mare de Déu del Roure.  
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta 
iniciativa. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- COL·LABORAR amb la Fundació Germans Josep i Jaume Vila Riera aportant 62,- euros 
per a l’aperitiu a l’aplec de la Mare de Déu del Roure. 
 
2n.- INSTAR al Sr. F. 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. 
 
6.7. Renovació d'excedència voluntària - Sra. Rosa M. Buxasas Orra.   
 
Vista la petició d’excedència voluntària en el seu lloc de treball, que presenta la Sra. Rosa 
M. Buxasas i Orra , amb categoria laboral de netejadora, que ocupa el lloc de treball de 
caràcter fix de la plantilla municipal. 
 
Ateses les necessitats del servei i d’acord amb el que disposen l’article 46 de l’Estatut 
dels Treballadors i l’article 14 del Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de 
l’Ajuntament de Camprodon vigent.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR  excedència voluntària pel període de 12 mesos a partir del dia 26 de 
setembre de 2015 a la Sra.  Rosa M. Buxasas i Orra . 
 
2n.- RECONÈIXER  a la Sra. Rosa M. Buxasas i Orra  el dret al reingrés en les vacants 
d’igual, similar o inferior categoria que es produeixin, sempre que així ho  hagi sol·licitat 
amb una anticipació mínima de quinze dies a la finalització del termini d’excedència 
concedit. Si la treballadora no sol·licita el reingrés en el termini indicat, causarà baixa 
definitiva en la plantilla  municipal.  
 
3r.- COMUNICAR que el temps d’excedència no meritarà remuneracions ni serà 
computat com a antiguitat ni a efectes d’ascensos.  
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4t.- NOTIFICAR  la present resolució a la interessada i comunicar-ho al negociat de 
nòmines i personal.   
 
6.8. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sr. Jaume 
Segovia Alcaide. 
 
Vista la petició del Sr. Jaume Segovia Alcaide, sol·licitant l’ocupació de la via pública amb 
una parada per a la venda de pesca salada i olives de 8,00 metres lineals  al mercat 
setmanal del diumenge. 
 
Atès que l’ordenança reguladora de la venda no sedentària al terme municipal de 
Camprodon determina que, per a l’exercici de l’activitat per a la qual es demana autorització, 
els interessats han de complir els següents requisits:  
 
a) Estar donats d’alta a l’epígraf o als epígrafs corresponents de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques i al corrent de pagament.  
b) Estar donats d’alta al règim de la seguretat social que correspongui.  
c) Complir el Reial Decret 202/2000, de 11 de febrer, pel qual s’estableixen les normes 
relatives als manipuladors d’aliments i complir els requisits establerts per les 
reglamentacions específiques a aplicar als productes i serveis que es disposin per a la 
venda.  
d) Disposar de les autoritzacions municipals corresponents que han de romandre en el lloc 
on es dugui a terme l’activitat comercial.  
e) Satisfer els tributs o preus públics que les ordenances municipals estableixin per a 
l’exercici de l’activitat comercial de què es tracti. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR llicència per ocupació de la via pública amb  una parada per a la venda de 

pesca salada i olives de 8,00 metres lineals al mercat setmanal del diumenge.  
 
2n.- REQUERIR a l’interessat l’acreditació documental del compliment dels requisits que 

exigeix l’ordenança reguladora de la venda no sedentària al terme municipal de 
Camprodon. 

 
3r.- APROVAR la liquidació de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic per l’import de 123,76 €  
corresponent al quart trimestre de 2015 en aplicació de l’ordenança fiscal municipal 
vigent. 

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

pot interposar i els terminis de pagament de la taxa. 
 
6.9. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sra. Anna 
Espigulé Serra. 
 
Vista la petició de la Sra. Anna Espigulé Serra, sol·licitant l’ocupació de la via pública amb 
una parada per a la venda d’olives d’alta qualitat i salaons de 3,00 metres lineals al 
mercat setmanal del diumenge. 
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Atès que, en l’actualitat no es disposa d’espai disponible per a la instal·lació de la parada 
que es sol·licita.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- DENEGAR la petició per ocupació de la via pública amb  una parada per a la venda 

d’olives de qualitat i salaons, sense perjudici que la persona interessada pugui 
presentar nova sol·licitud una vegada hagi conclòs el procés de reordenació del 
mercat municipal que es troba en elaboració.    

 
2n.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar. 
 
6.10. Col·locació de pilones -  Sr. Gerard Huizinga Pol. 
 
Vista la petició del Sr. Gerard Huizinga Pol, en la que sol·licita la col·locació d’una pilona 
amb clau per poder accedir-hi els veïns del C/. La Molsa  per tal d’evitar l’estacionament de 
vehicles dificultant el pas. 
 
Atès que es troba en fase d’estudi i elaboració una proposta global d’ordenació de la 
circulació en aquest sector, que tindrà en compte les observacions presentades.   
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.-  DESESTIMAR la petició el Sr. Gerard Huizinga . 
 
2n.- NOTIFICAR  el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 
pot interposar. 
 
6.11. Reserva de Via Pública al  C/. Monestir, 5 cantonada Germans Vila Riera. 
 
Vista la petició de la  Sra. Rosa Gratacós Barri sol·licitant  la concessió de dret d’entrada a 
través de la vorera d’un gual de  3,00 m. al C/. Monestir, 5 cantonada Germans Vila Riera. 
 
Atès que es tracta d’un solar que no disposa, en conseqüència, de façana per a la 
col·locació de la senyal corresponent.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR  el dret d’entrada de vehicles a través de la vorera a la Sra. Rosa 
Gratacós Barri, d’un gual al C/. Monestir, 5 cantonada Germans Vila Riera i atribuir-li la 
placa identificativa número 472. 
 
2n.- ADVERTIR  que totes les despeses de compra i col·locació del senyal i els suports 
necessaris seran a càrrec de la Sra. Rosa Gratacós Barri.   
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3r.- APROVAR la liquidació per import de 151,50 € d’acord amb l’ordenança reguladora de 
la taxa per a l’expedició de documents administratius article 6, apartat H i l’ordenança 
reguladora de la taxa per entrades de vehicles a través de les voreres,  concessió del dret 
d’entrada 118,83 € , taxa entrada de vehicles 16,51 €, i al distintiu de concessió de la placa 
16,16 € . 
 
4t.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades. 
 
7. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
 
7.1. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 6/2015. 
 
Examinada la relació liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 6/2015 per import 
de  6.037,60 €.   
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la relació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 6/2015 
per import de 6.037,60 €.   
 
Segon.- ORDENAR la seva notificació formal d’acord amb les normes d’exacció vigents. 
 
8. Altres assumptes pendents de resolució  
 
8.1. Aprovació informe treballs millora de la xarxa d'abastament d'aigua vinculats a 
l'obra d'Espinalba, 2014. 
 
Vist l’informe justificatiu dels treballs realitzats per a la millora a la xarxa d’abastament 
d’aigua i vinculats a l’obra d’Espinalba de Llanars de GIACSA realitzats al llarg de l’any 
2014, 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- APROVAR l’informe presentat per GIACSA.  
     
2n.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents.  
 
8.2. Aprovació de la "Descripció de les despeses d'explotació del servei 
d'abastament d'aigua potable", 2014. 
 
Vista la "Descripció de les despeses d'explotació del servei d'abastament d'aigua 
potable", corresponent a l’exercici 2014 presentat per GIACSA, 
 
Un cop considerada la conveniència d’aprovar aquesta descripció, 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
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1r.- APROVAR la "Descripció de les despeses d'explotació del servei d'abastament 
d'aigua potable", corresponent a l’exercici 2014 presentat per GIACSA.  

     
2n.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents.  
 
8.3. Acord de l'aixecament de la suspensió de la tramitació  d'expedients 
sancionador i de restitució de la realitat física. Exp.: 0502.01-2015/1 i 0502.02-2015-
2. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 29/05/2015 es va incoar expedient sancionador 
i expedient de restitució de la realitat física a KUBRA, S.A., en relació amb els actes 
d'edificació i ús del sòl executats sense llicència municipal, sobre terrenys situats en sòl 
no urbanitzable d’especial protecció, en la finca Mas Grau.  
 
Les actuacions objecte de l’expedient estaven totalment acabades abans del mes de 
febrer de 2011, segons consta en els plànols d’informació del Pla Especial de Protecció 
del Bac de Sant Antoni i són incompatibles amb l’ordenació territorial i urbanística prèvia 
a l’entrada en vigor del Pla especial que es troba en tràmit de publicació; motiu pel qual, 
correspon la seva qualificació com a MANIFESTAMENT IL·LEGALITZABLES en ordre a 
la incoació del preceptiu expedient de protecció de la legalitat urbanística per part de 
l’Ajuntament de Camprodon, en compliment de l’apartat 2 de l’article 199 del TRLU. 
 
En data 2/06/2015 la Comissió d’Urbanisme de Girona va adoptar acord de conformitat 
del text refós del Pla Especial de Protecció del Bac de Sant Antoni promogut i tramès per 
l’Ajuntament de Camprodon en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de 
26/04/2012, i la seva publicació al DOGC a l’efecte de la seva executivitat immediata.  
 
A la vista d’aquest acord de la CUG, la Junta de Govern Local, actuant per delegació de 
l’Alcaldia, per acord de 5 de juny de 2015  va acordar suspendre la tramitació de 
expedient sancionador i expedient de restitució de la realitat física a KUBRA, S.A., fins a 
la data de publicació en el DOGC del text refós del Pla Especial de Protecció del Bac de 
Sant Antoni.  
 
El meritat text refós ha estat publicat al DOGC núm. 6925 del dia 31/07/2015, motiu pel 
qual resulta obligat procedir a l’aixecament de la suspensió acordada i prosseguir el tràmit 
administratiu corresponent, motiu pel qual  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. AIXECAR LA SUSPENSIÓ de la tramitació de expedient sancionador i expedient 
de restitució de la realitat física a KUBRA, S.A., en relació amb els actes d'edificació i ús 
del sòl detallats en la part expositiva d’aquest acord, executats sense llicència municipal, 
sobre terrenys situats en sòl no urbanitzable d’especial protecció, segons el Pla General 
d’Ordenació Urbana aprovat definitivament el 2 de febrer de 2000, en la finca Mas Grau, 
incoat per acord de la Junta de Govern Local de 29/05/2015.  
 
Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades amb indicació de que 
l’aixecament de la suspensió suposa la represa dels terminis de caducitat de l’expedient i 
de prescripció de les infraccions que s’imputen, a partir del dia de la seva notificació. I, en 
tractar-se d’una acte de tràmit no qualificat, no es susceptible de recurs.  
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Tercer. COMUNICAR la present resolució a l’instructor de l’expedient.  
 
8.4. Sr. Manuel Martínez Ribas. Reclamació prèvia a la via jurisdiccional civil per la 
que pretén la declaració d'inexistència  d'un tram del camí ral. Exp.: 0101.01-
2015/21. 
 
Vist l’escrit de reclamació prèvia a la via jurisdiccional civil presentat pel Sr. Manuel 
Martínez Ribas amb registre d’entrada 1-2015-000315-1, de 24/07/2015 en el que 
demana, en síntesi, la declaració d’inexistència del camí ral que discorre per l’interior de 
la finca Can Bertran.  
 
Atès que l’interessat, en el seu extens escrit argumenta que el mencionat camí ral va ser 
substituït per l’actual carretera GIV 5223 i en l’actualitat no existeix.  
 
Atès que, el mateix interessat, Sr. Manuel Martínez Ribas, amb registre d’entrada 1-2015-
000315-1, de 27/02/2015 i 1-2015-000371-1, de 10/03/2015 va presentar dos escrits en 
els que demanava la desafectació del camí ral que discorre per l’interior de la finca Can 
Bertran i la seva reversió expressa a favor dels propietaris de les finques per les quals 
transcorre. i de forma subsidiària la recuperació de caràcter públic ordenant al propietari 
de la finca Can Soler l’eliminació d’obstacles que impedeixen l’ús i iniciant els tràmits 
necessaris per a la seva inclusió en el planejament.     
 
Vist, per tant, que la petició actual és contradictòria amb les anteriors peticions citades 
així com en molts altres escrits presentats davant aquest Ajuntament pel mateix 
interessat en els darrers cinc anys i, més en concret, es pot considerar que suposa una 
clara exhibició d’actuació contra els seus propis actes. 
 
Atès que, aquest Ajuntament, més enllà de les afirmacions i documents que presenta 
l’interessat, en la present petició, disposa d’abundant documentació que acredita 
l’existència i traçat del camí ral, alguna de la qual documentació, aportada pel propi 
interessat i no hi ha  constància de que  hagi deixat de ser utilitzat d’acord amb el seu 
caràcter de vial públic en el seu recorregut per la finca Can Soler.  
 
Atès que en la descripció registral de la finca 52 “Casa Bertran” consta el referit camí ral, 
segons nota lliurada pel Registre de la Propietat d’Olot aportada pel propi interessat, Sr. 
Martínez, amb data 27/02/2015.   
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de 13/03/2015, al respecte, en el que posa de 
manifest que, en els plànols de la sèrie 2 del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de 
Camprodon, aprovat definitivament del dia 2 de febrer de 2000, es delimita aquest camí 
com a element de la xarxa de camins, la qual forma part del sistema general de 
comunicacions viàries a les que es refereix l’article 68 de les Normes Urbanístiques del 
Pla General.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- DESESTIMAR la reclamació prèvia a la via jurisdiccional civil presentada pel Sr. 
Manuel Martínez Ribas amb registre d’entrada amb registre d’entrada 1-2015-000315-1, 
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de 24/07/2015 en la que demana, en síntesi, la declaració d’inexistència del camí ral que 
discorre per l’interior de la finca Can Bertran.  
 
2n.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat amb indicació dels recursos que pot 
interposar.  
 
8.5. Manifest a favor de l'acollida als refugiats i l'ajut humanitari.  
 
La crisi humanitària creada pels conflictes armats i les endèmiques situacions de 
desigualtat i pobresa en països de l’Àsia occidental i l’Àfrica requereix d’una resposta  
solidària, per part de la societat occidental, que ajudi a pal·liar els devastadors efectes 
que produeix en milers de persones que es veuen obligades a fugir dels seus països 
cercant refugi en els països de la Unió Europea.     
 
Els veïns i veïnes de Camprodon, coneixedors i conscients de les misèries humanes 
viscudes pels nostres avantpassats que va causar la retirada de la guerra Civil, fa 75 
anys, són especialment sensibles a aquest drama humà i partidaris de la defensa del dret 
d'asil i els drets de les persones refugiades i de la desaparició de totes les formes de 
persecució i vulneracions de drets humans que necessiten algun tipus de protecció;  
inspirats en un profund sentit ètic i per valors com la justícia, la solidaritat, la llibertat i la 
igualtat.  
 
En aquest context, la vila de Camprodon, seguin l’exemple d’altres municipis catalans, vol 
estar al costat dels qui volen ajudar a reduir els efectes de la crisi humanitària; i malgrat  
no disposar d’infraestructures adients ni tampoc capacitat pressupostària, sí que 
assumeix el seu deure moral i hi vol participar en el desenvolupament d’iniciatives que es 
dissenyin de forma conjunta per les institucions catalanes.  
 
Motiu pel qual la Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de 
data 26 de juny de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- MANIFESTAR  la voluntat i disposició de l’Ajuntament de Camprodon a participar en 
el desenvolupament d’iniciatives que es dissenyin de forma conjunta per les institucions 
catalanes, tendents a prestar ajuda per a pal·liar els devastadors efectes que produeix en 
milers de persones la crisi humanitària que es veuen obligades a fugir dels seus països 
cercant refugi. 
 
2n.- COMUNICAR  el present acord al President de la Generalitat de Catalunya, al 
President de la Diputació de Girona, al Consell Comarcal del Ripollès i a les entitats 
municipalistes.  
 
3r.- DONAR A CONÈIXER públicament aquest acord.  
 
4t.- SOTMETRE  la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió que celebri.  
 
8.6. Autorització utilització adreça. Exp.: 1503.01-2015/14. 
 
Vista la petició del Grup de Joves Camprodon, sol·licitant autorització per a utilitzar 
l’adreça de l’Ajuntament de Camprodon com a domicili fiscal de l’associació que pretenen 
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constituir. I  demanant poder disposar d’una bústia en les dependències municipals per a 
la   correspondència i documentació de l’associació.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR que el Grup de Joves Camprodon, utilitzin l’adreça de l’Ajuntament 
com a adreça fiscal de la seva futura associació.  
 
2n.- ESTABLIR una bústia per a la correspondència i documentació en les dependències 
municipals a la disposició de l’associació de joves Camprodon.  
 
8.7. Petició de supressió de barreres arquitectòniques. Lliurament de 1.165 
signatures. 
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. Sílvia Mallo Calderó, acompanyat de 1.165 signatures, 
sol·licitant a l’Ajuntament la supressió de barreres arquitectòniques, en el nucli de 
Camprodon.   
 
Vist que aquesta petició coincideix amb la finalitat expressada pel grups polítics 
municipals, posada de manifestat públicament, en llurs programes electorals.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- EXPRESSAR la voluntat de l’Ajuntament de Camprodon d’eliminar les barreres 
arquitectòniques del nucli urbà de la Vila de Camprodon.  
 
2n.- MANIFESTAR el compromís d’encarregar la redacció d’un projecte per a la supressió 
integral de barreres arquitectòniques del nucli urbà de la Vila de Camprodon en el 
transcurs del present exercici.  
 
3r.- PROCEDIR en la mesura de les possibilitats econòmiques i pressupostàries a 
l’execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques del nucli urbà de la Vila 
de Camprodon.  
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 18:20 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 




