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ACTA NÚM. JGL2016/2 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 26 DE GENER DE 2016 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
16:15 hores del dia 26 de gener de 2016, 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 
2. Factures 
2.1. Aprovació relació de factures 20/2015. 
3. Intervenció administrativa  
3.1 Obres 
3.1.1. Proposta de resolució de concessió de llicència d’obres. Mas can Soler de 
Rocabruna (granja). Reforma de construccions ramaderes. Exp.: 050301.01-20015/17.  
3.2 Divisions horitzontals 
3.1.2. Divisió d'una finca urbana en dues finques independents.  
4. Contractacions 
4.1. Contracte d'activitats aquàtiques per a nens i nenes de P2 de la llar d'infants. 
4.2. Contracte de serveis de comunicació, 2016. 
4.3. Contracte per a l'emissió d'un programa a TV Ripollès. 
4.4. Contractació dels serveis d'impressió. 
4.5. Contracte del servei de gabinet de premsa i comunicació. 
4.6. Adhesió al servei de mediació d'assegurances licitat pel Consorci Català de 
Desenvolupament Local. 
4.7. Sol·licitud d'alta al servei d'Espai de Transparència de l'AOC (Consorci Administració 
Oberta de Catalunya). 
5. Peticions 
5.1. Reconeixement novè trienni  - Sr. Luis López i Garcia. 
5.2. Autorització d'ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sra. 
Anna Espigulé Serra. 
5.3. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sr. Pere Duran 
Luna. 
5.4. Sol.licitud bestreta personal laboral.  
5.5. Concessió de subvenció als alumnes de 1r. d'ESO del SES Germans Vila Riera. 
6. Liquidacions d’ingressos de dret públic 
6.1. Aprovació de liquidacions de tributs per comunicació prèvia. 
7. Altres assumptes pendents de resolució 

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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7.1. Conveni de col·laboració amb el Consorci Ripollès Desenvolupament per oferir el 
servei d'orientació i inserció laboral a la Vall de Camprodon. 
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 13 de gener de 2016 
 
2. Factures i certificacions 
 
2.1. Aprovació relació de factures 20/2015. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 20/2015. 
 
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. 20/2015 per un import total de 25.614,98 euros amb càrrec a les partides 
corresponents del pressupost municipal vigent, que seran abonades als respectius 
creditors d’acord amb la previsió i disponibilitats de la  Tresoreria Municipal. 
 
3. Intervenció administrativa  
 
3.1. Obres 
 
3.1.1. Proposta de resolució de concessió de llicència d'obres. Mas can Soler de 
Rocabruna (granja). Reforma de construccions ramaderes. Exp.: 050301.01-
20015/17.  
 
Vista la sol·licitud presentada per ESTEVE PLANADECURSACH SOLER, per execució 
d’obres consistents en “Reforma de construccions ramaderes” i emplaçada al  Mas  can 
Soler (granja) - Rocabruna d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte on hi fa constar que pot ser concedida 
la llicència amb les condicions següents: 
 
Atès que la sol·licitud té per a objecte la realització d’obres per a implantar una activitat 
ramadera l’ajuntament ha d’establir un període d’informació pública de vint dies, segons 
allò previst a l’article 58 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística D 
64/2014, de 13 de maig. 
 
Supressió de la bassa de purins vinculada a l’activitat ramadera anteriorment existent i 
restauració topogràfica.  
 
També hi fa constar que la llicència es pot atorgar:   
 
Sense perjudici de l’autorització de l’activitat; i d’autoritzacions de les obres que puguin 
afectar la carretera de la Diputació de Girona. 
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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: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:  
 
1r.- ESTABLIR un període d’informació pública de VINT DIES, previ a la concessió de la 
llicència, segons allò previst a l’article 58 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig, la següent proposta de resolució:  
 

“1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

A) Condicions particulars: 
 

 El titular haurà d’instar la intervenció administrativa corresponent a  l’activitat 
així com  l’autorització de les obres que puguin afectar la carretera de la 
Diputació de Girona. 

 Prèviament o simultàniament es procedirà a la supressió de la bassa de purins 
vinculada a l’activitat ramadera anteriorment existent i a la restauració 
topogràfica del terrenys.  

 
B) Condicions generals: 

 
- Les obres s’han de començar en un termini de _____ mesos. La caducitat per 

aquest concepte es produirà el dia ___ de ____ de 2016 . 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de ______  mesos. La caducitat per 

aquest concepte es produirà el dia ____ de _______ de 2017. 
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, 

sobre seguretat i salut a la construcció. 
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un 

abocador autoritzat. 
- Cal disposar amb caràcter previ a l’inici de les obres, de l’acta de control de 

l’obra d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 
22 de juliol. 

 
2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de 214,81 € 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.” 

 
2n.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades en l’expedient a l’efecte 
que puguin presentar al·legacions en el termini de 20 dies.  
 
3r.- DONAR publicitat a aquest acord als taulers d’anuncis i al web municipals.  



 

4 
 

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

 

3.1.2. Divisió d'una finca urbana en dues finques independents.  
 
Vista la sol·licitud presentada per JOAN SANTIAGO ÁLVAREZ YEBRA, per formalitzar la 
“Divisió d’una finca urbana en dues finques independents” situada al C/. Bell Aire, 3 Beget 
d’aquest municipi. 
 
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 sol·licitada d’acord amb el projecte presentat en data 22 de 
gener de 2016. 
 
2n.- ESTABLIR que a la finca identificada en el plànol presentat com a “A”, li correspon 
l’adreça C/. Bell Aire núm. 3 A i que a la finca identificada en el plànol presentat com a 
“B”, li correspon l’adreça C/. Bell Aire núm. 3 B.  
 
3r.- APROVAR la l’autoliquidació de la taxa per import de 320,- € en aplicació de 
l’ordenança municipal corresponent. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
4. Contractacions 
 
4.1. Contracte d'activitats aquàtiques per a nens i nenes de P2 de la llar d'infants. 
 
Vista la proposta de la Sra. Mireia Parcet Bertran, en representació de l’entitat Mamifit SL, 
de dur a terme 18 sessions d’activitats aquàtiques durant els mesos de febrer, març i 
abril, a nens i nenes de P2 de la llar d’infants “Els Nins”, per un import total de 653,40 
euros (IVA inclòs), 
 
Un cop considerada la oportunitat i conveniència de dur a terme aquesta activitat, 
 
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 signatura del contracte presentat per la Sra. Mireia Parcet Bertran. 
  
2n.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa establerta al contracte de 653,40 euros (IVA 

inclòs). 
 
3r.-  INSTAR a l’Alcaldia presidència, el Sr. F. Xavier Sala Pujol, en nom i representació 

de l’Ajuntament perquè porti a terme les gestions necessàries per a la formalització i 
implementació del contracte. 

 
4t.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents. 
 
4.2. Contracte de serveis de comunicació, 2016. 
 
Vista la proposta de publicitat en els mitjans de comunicació Ràdio Ripoll, Televisió del 
Ripollès i El Ripollès, presentada pel Sr. Jordi Martí i Truñó, com a director gerent del 



 

5 
 

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

 

grup Comunicacions del Ripollès SL, per un import total anual de 2.420,00 euros (IVA 
inclòs), que es facturarà en sis terminis, i que inclou: 
 

 200 falques de 20 a 30 segons a Ràdio Ripoll o 40 Principals. 
 6 campanyes d’una setmana a Televisió del Ripollès. 
 180 mòduls d’1x1 al setmanari El Ripollès. 

 
Un cop considerada la oportunitat i conveniència d’aprovar aquest contracte, 
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 signatura del contracte presentat pel Sr. Jordi Martí i Truñó.  
  
2n.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa establerta al contracte de 2.420,00 euros 

(IVA inclòs). 
 
3r.-  INSTAR a l’Alcaldia presidència, el Sr. F. Xavier Sala Pujol, en nom i representació 

de l’Ajuntament perquè porti a terme les gestions necessàries per a la formalització i 
implementació del contracte. 

 
4t.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents. 
 
4.3. Contracte per a l'emissió d'un programa a TV Ripollès. 
 
Vista la proposta presentada pel Sr. Jordi Martí Truñó, com a director gerent de Televisió 
del Ripollès SL, de contractació dels serveis d’aquesta entitat per a l’emissió d’un 
programa mensual de 30 minuts de durada dedicat a Camprodon, per un import de 
2.840,62 euros (IVA inclòs), a pagar en tres terminis, 
 
Un cop considerada la oportunitat i conveniència d’aprovar aquest contracte, 
 
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 signatura del contracte presentat pel Sr. Jordi Martí Truñó amb 

vigència pel 2016 i que s’entendrà renovat pels anys 2017, 2018 i 2019 en les 
mateixes condicions si cap de les dues parts no expressa la seva voluntat de no 
renovar-lo amb dos mesos d’antelació . 

  
2n.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa establerta al contracte de 2.840,62 euros 

(IVA inclòs). 
 
3r.-  INSTAR a l’Alcaldia presidència, el Sr. F. Xavier Sala Pujol, en nom i representació 

de l’Ajuntament perquè porti a terme les gestions necessàries per a la formalització i 
implementació del contracte.  

 
4t.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents. 
 
4.4. Contractació dels serveis d'impressió. 
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Vista la proposta de la Fundació MAP de renovació del parc d’impressió de l’Ajuntament 
de Camprodon mitjançant un rènting a 5 anys amb quotes mensuals de 313,39 euros 
(IVA inclòs) que inclou: 
 

 Cancel·lació del rènting vigent. 
 1 aparell multifunció color Laserjet M880z+ 
 2 aparells multifunció color HP Laserjet M775F 
 8 aparells impressora HP Laserjet M401DNE 

 
Amb els següents preus (IVA inclòs) per còpia: 
 
HP 880z+: Pàgina monocrom: 0,00847 euros 
      Pàgina color: 0,0605 euros 
HP M775F: Pàgina monocrom: 0,00847 euros 
  Pàgina color: 0,06655 euros 
HP M401dne: Pàgina monocrom: 0,01815 euros 
 
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.- ADJUDICAR el contracte presentat per la Fundació MAP.    
  
2n.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa establerta al contracte de 313,39 euros (IVA 

inclòs) mensuals en concepte de rènting dels aparells i els imports per còpia. 
 
3r.-  INSTAR a l’Alcaldia presidència, el Sr. F. Xavier Sala Pujol, en nom i representació 

de l’Ajuntament perquè porti a terme les gestions necessàries per a la formalització i 
implementació del contracte. 

 
4t.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents. 
 
4.5. Contracte del servei de gabinet de premsa i comunicació. 
 
Vista la proposta presentada pel Sr. Ignasi Roche Vallès com a representant legal de 
l’empresa Mirada Local, SL de contractació del servei de gabinet de premsa i 
comunicació que inclou els següents treballs, per un import de 1.149,50 euros (IVA 
inclòs) i per un període de 12 mesos des de l’aprovació del contracte, prorrogable si 
ambdues parts hi estan d’acord: 
 

- Redacció de notícies i actualització del web municipal 
- Redacció i disseny gràfic del butlletí d’informació municipal 
- Gestió de les xarxes Facebook i Twitter 
- Gestió de la relació amb els mitjans de comunicació, preparació i enviament de 

notes de premsa. 
- Servei de redacció institucional 

 
Atès que per part del Sr. Secretari s’efectua advertiment d’il·legalitat, pel fet de que les 
tasques objecte del contracte es troben assignades a personal laboral de l’Ajuntament i, 
per tant, podria produir-se una duplicitat de funcions i  de despesa.  
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Atès que  es deixa constància de que s’evitarà la duplicitat apuntada a través de la 
reassignació de tasques del personal afectat. 
 
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 signatura del contracte amb Mirada Local, SL per al servei de 

gabinet de premsa i comunicació.    
  
2n.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa establerta al contracte de 1.149,50 euros 

(IVA inclòs) a pagar en 12 mensualitats i que cobreix el servei durant 12 mesos. 
 
3r.-  INSTAR a l’Alcaldia presidència, el Sr. F. Xavier Sala Pujol, en nom i representació 

de l’Ajuntament perquè porti a terme les gestions necessàries per a la formalització i 
implementació del contracte. 

 
4t.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents. 
 
4.6. Adhesió al servei de mediació d'assegurances licitat pel Consorci Català de 
Desenvolupament Local. 
 
Atès que el Comitè Executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local,  en sessió de 
21 d’Abril de 2015 va decidir convocar un concurs per a la contractació i prestació del Servei 
de distribució i mediació de les assegurances, i la mediació i assessorament als Municipis i 
ens locals de Catalunya. 
 
Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci de licitació en el Diari Oficial de 
la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en dos diaris de difusió nacional i en el Perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació d’aquest Consorci, a fi que els interessants pogueren presentar les seves 
proposicions Que en data 25 de Juny va cloure el termini de presentació d’ofertes. 
 
Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de juliol de 2015, la Mesa de 
contractació, va aprovar la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa FERRER & OJEDA 
ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, i va traslladar la corresponent proposta a la 
Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord 
d’adjudicació. 
 
La Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a l’empresa FERRER 
& OJEDAASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS l’Acord marc del servei 
d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
en els termes que s’hi relacionen, la contractació i prestació del Servei de distribució i 
mediació de l’Assegurança de responsabilitat civil, i la mediació i assessorament als Municipis 
i ens locals de Catalunya a la mercantil Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L. 
 
Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local, 
s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta 
de normativa de contractació.  
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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 l’adhesió de l’Ajuntament de Camprodon al Servei de mediació i 
assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, 
Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de Mediador de l’Ajuntament. 
 
2n.-  DETERMINAR que aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva  
recepció per part de Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local. 
 
3r.- NOTIFICAR el present acord mitjançant correu administratiu a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda ( C/ Tamarit 
155-159, 08015 de Barcelona). 
 
4.7. Sol·licitud d'alta al servei d'Espai de Transparència de l'AOC (Consorci 
Administració Oberta de Catalunya). 
 
Vista la necessitat de donar compliment a la Llei de Transparència i dotar d’eines 
d’informació al web municipal. 
 
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 l’alta al servei de transparència de l’AOC. 
 
2n.- NOTIFICAR aquesta decisió al responsable de la concessió del nou servei. 
 
5. Peticions 
 
5.1. Reconeixement novè trienni  - Sr. Luis López i Garcia. 
 
Atesa la instància presentada pel Sr. Luís López Garcia, funcionari d’habilitació estatal de 
la subescala de secretaria intervenció des del 2 de gener de 1989, titular de la plaça de 
secretari de l’ajuntament de Camprodon, sol·licitant el reconeixement del 9è. trienni. 
 
Comprovades les dades que obren a l’Ajuntament , efectivament es compleixen  27 anys  de 
prestació de serveis per part del sol·licitant. 
 
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.- RECONEIXER al Sr. Luis López Garcia el 9è trienni  pels serveis prestats 
ininterrompudament com a funcionari d’habilitació estatal de la subescala de secretaria 
intervenció, amb els efectes econòmics corresponents. 
 
2n.- COMUNICAR l’acord a intervenció i tresoreria per tal de regularitzar la petició. 
 
3r.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
5.2. Autorització d'ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - 
Sra. Anna Espigulé Serra. 
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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,- metres lineals al mercat 
setmanal del diumenge. 
 
Atès que la Junta de Govern Local del dia 2 de setembre de 2015 se li va denegar la seva 
petició fins que s’hagués conclòs el procés de reordenació, quedant lliure en aquests 
moments una plaça. 
 
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 

d’olives d’alta qualitat i salaons de 3,- 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 46,41 € 
corresponent al primer trimestre de 2016 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. 
 
5.3. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sr. Pere Duran 
Luna. 
 
Vista la petició del Sr. Pere Duran Luna, sol·licitant l’ocupació de la via pública amb una 
xurreria de 5,00 metres lineals  al mercat setmanal del diumenge. 
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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. 
 
Atesa la disposició de superfície suficient per atendre la petició. 
 
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 xurreria de 5,00 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 77,35 €  
corresponent al primer trimestre de 2016 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. 
 
5.4. Sol.licitud bestreta personal laboral.  
 
Vista la petició de la treballadora  sol.licitant una bestreta per 
l’import de 1.200’-€ a retornar amb càrrec a la nomina mensual durant 11 mensualitats 
des del mes de febrer de 2016 fins el desembre de 2016 i la paga extra de juny de 2016. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 35 del Conveni Col.lectiu del personal laboral al 
servei de l’Ajuntament de Camprodon. 
 
La Junta de Govern Local, 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 bestreta sol.licitada per un import de 1.200’-€ a retornar mensualment a 
partir del febrer de 2016 més la paga extra de juny de 2016. 
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2n.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a intervenció. 
 
5.5. Concessió de subvenció als alumnes de 1r. d'ESO del SES Germans Vila Riera. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Carles Subirana Juan en representació dels 
alumnes de 1r. d'ESO del SES Germans Vila Riera per a la concessió d’una subvenció 
per a la realització del treball de crèdit de síntesi d’esquí i alta muntanya. 
 
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 els alumnes de 1r. d’ESO del SES Germans Vila Riera amb una 
donació de 500,00€. 
 
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. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
 
6.1. Aprovació de liquidacions de tributs per comunicació prèvia. 
 
Examinada la relació 1/2016 de data 26 de gener de 2016 de liquidacions.  
 
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 de tributs següent: 
 
Expedient Subvenció passiu Fet imposable Import 

  Activitat Ord. Fiscal 16   

0505.04-2015/53 Pilar Anglada Vidal Mas El Cardonet  61,62 € 

0505.02-2015/44 Xavier Pladeveya Verdaguer  Bell Aire, 17  822,10 € 

0505.04-2016/2 Núria Muntadas Casanova Ignasi Casabó, 17 02 03 163,94 € 

    1a. ocupació Ord. F 15   

050303.01-2016/1 Carles Roig Navarro C/. M. de Font Rubí,232 205,80 € 

050303.01-2016/2 Marta Guillaumes Garnatxe Mas can Xacó vell  321,03 € 

    Obres Ord. Fiscal 5 i 15    

050302.01-2016/1 M.Mar Pujol-Busquets Teixió Pl. Europa, 7 02 03 102,19 € 

050302.01-2016/2 Rosa Bertranpetit Busquets  C/. València, 49  85,00 € 

    Total…………………………. 1.761,68 € 
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Segon.- NOTIFICAR les liquidacions aprovades.  
 
7. Altres assumptes pendents de resolució  
 
7.1. Conveni de col·laboració amb el Consorci Ripollès Desenvolupament per oferir 
el servei d'orientació i inserció laboral a la Vall de Camprodon. 
 
Vista la proposta del Consorci Ripollès Desenvolupament per oferir el servei d’orientació i 
inserció laboral a la Vall de Camprodon en el marc del projecte “Treball a les 7 
comarques” del Servei d’Ocupació de Catalunya,  
 
Vist que mitjançant aquest conveni l’Ajuntament de Camprodon es compromet a 
col·laborar amb aquest projecte posant a disposició del tècnic/a d’inserció laboral un 
espai habilitat. 
 
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 signatura del conveni presentat pel Consorci Ripollès 

Desenvolupament amb vigència fins el 23 de desembre de 2016 i amb la 
possibilitat de prorrogar-lo durant el 2017 en cas que el Consorci Ripollès 
Desenvolupament disposi del finançament necessari.    

  
2n.-  INSTAR a l’Alcaldia presidència, el Sr. F. Xavier Sala Pujol, en nom i representació 

de l’Ajuntament perquè porti a terme les gestions necessàries per a la formalització i 
implementació del conveni. 

 
3r.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents. 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 17:30 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 




