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ACTA NÚM. JGL2016/5 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 16 DE MARÇ DE 2016 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
16:15 hores del dia 16 de març 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. Acta  
2. Intervenció administrativa  
2.1 Obres 
2.1.1. Concessió llicència. Legalització de la modificació del projecte d'edifici en testera 
de plurifamiliar a unifamiliar. C/.  Mossen Tusell, 1 (entada habitatge)  Camí de les 
Casetes, 10 (entrada al garatge). Exp.: 05301.01-20166.  
2.1.2. Concessió llicència d'obres. Can Soler de Rocabruna (granja). Exp.: 050301.01-
2015/17. 
2.1.3. Concessió llicència d'obres. Mas can Soler de Rocabruna (camí). Exp.: 050302.01-
2016/13. 
3. Contractacions 
3.1. Contractació del monòleg teatral ECCE HOMO pel dia 26 de març de 2016. 
4. Sol·licituds oficials 
4.1. Sol·licitud a Dipsalut del programa Pt06 de suport a la gestió de la salubritat de les 
piscines d'ús públic de titularitat i/o de gestió municipal. 
4.2. Sol·licitud a Dipsalut del programa PT14 pels treballs de correcció de deficiències 
detectades per a la prevenció de la legionel·losi al pavelló municipal i a la piscina 
municipal. 
4.3. Adhesió a plans agrupats de formació de l'ACM: 
4.4. Sol·licitud de subvenció per a la promoció i foment de l'activitat físicoesportiva. 
5.Peticions 
5.1. Quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   amb motiu de 
jubilació -  Sr. Manuel Vizcaino Mora. 
5.2. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -  Sr. Isaac Coll Boada en 
representació de CTT Camprodon. 
5.3. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -  Sr. Marc Navarro Moya en 
representació de Bastiments Aventura Camprodon. 
5.4. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sra. Roser Mitjà 
Vidal. 
5.5. Exempció vehicles - José Hurtos Descamps. 

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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5.6. Bonificació vehicle per minusvalidesa -  Sr. Albert Puig Folgueiras. 
6.Altres assumptes pendents de resolució  
6.1. Concessió terreny del cementiri municipal per a la construcció de panteó.  Exp.: 
0701.03-2016/2. 
6.2. Incoació expedient de protecció de la legalitat urbanística obres en sòl no 
urbanitzable finca Can Soler de Rocabruna. Exp.: 050301.01-2015/17. 
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 2 de març de 2016 
 
2. Intervenció administrativa  
 
2.1. Obres 
 
2.1.1. Concessió llicència. Legalització de la modificació del projecte d'edifici en 
testera de plurifamiliar a unifamiliar. C/.  Mossen Tusell, 1 (entada habitatge)  Camí 
de les Casetes, 10 (entrada al garatge). Exp.: 05301.01-20166.  
 
Vista la sol·licitud de llicència presentada per JUCAOLSA, SL, per “Legalització de 
modificació del projecte d'edifici en testera de plurifamiliar a unifamiliar” i emplaçada a C/.  
Mossen Tusell, 1 (entada habitatge)  Camí de les Casetes, 10 (entrada al garatge), 
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 legalització de les obres sol·licitada amb les següents 
condicions: 
 
Cal unificar l’adreça de l’edifici.  
 
2n.- APROVAR la liquidació de la taxa per import de 275,80 € en aplicació de les 
ordenança fiscal municipal corresponent. 
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels 
recursos que poden interposar. 
 
2.1.2. Concessió llicència d'obres. Can Soler de Rocabruna (granja). Exp.: 
050301.01-2015/17. 
 
Vista la sol·licitud presentada per ESTEVE PLANADECURSACH SOLER, per execució 
d’obres consistents en “Reforma d'unes construccions ramaderes existents i millora de 
l'impacte paisatgístic” i emplaçada a Mas can Soler de Rocabruna (granja) d’aquest 
municipi. 
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Consta que s’ha instruït expedient de comunicació prèvia per activitat ramadera “Centre 
d’establiment que allotja, comercialitza, tracta i reprodueix animals”,  presentada en data 
4/03/2016, registre d’entrada 449/2016.   
 
Atès que la sol·licitud ha estat subjecta a 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 (RPLU), durant el qual s’han registrat els següents escrits 
d’al·legacions:  
 

 Esteve Planadecursach Soler (promotor) amb registre d’entrada 197/2016 
d’1/02/16.  

 Manuel Martínez Ribas (veí) amb registre d’entrada 355/2016 de 23 de febrer. 
 
Atès que el Sr. Planadecursach al·lega:  
 

1. Que no és d’aplicació l’article 58 del RPLU. 
2. Que d’acord amb l’article 81 del ROAS el termini per a atorgar les llicències és 

d’un mes.  
3. Sol·licita el reconeixement de silenci administratiu positiu, que es suspengui el 

tràmit de l’article 58 del RPLU i es suprimeixi la condició de reposició topogràfica 
de la bassa de purins permetent convertir-la en un punt d’aigua i/o bassa amb 
possibilitat de bany.  

 
Atès que el Sr. Martínez, al marge dels molts judicis de valor, consideracions 
extravagants i afirmacions esbiaixades pretesament relacionades amb l’expedient,  
al·lega:  
 

1. Manca de compatibilitat del planejament urbanístic i maca de veracitat de l’informe 
tècnic.  

2. Manca de compliment de la normativa sobre distàncies a altres activats 
ramaderes, habitatges i nuclis de població.  

3. Manca d’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme.  
4. Manca de compliment de la normativa relativa a activitats insalubres i molestes.  
5. Manca de compliment de la normativa relativa a la prevenció i control de les 

activitats.  
6. Manca de compliment de la normativa específica relativa al soroll i 

característiques de l’activitat ramadera.  
7. Manca de compliment d’estudi i informe d’impacte i integració paisatgística.    
8. Manca de compliment de la normativa relativa prevenció d’incendis 
9. Manca de llicència d’activitat.  
10. Manca de distàncies i pèrdua d’atracció turística. 
11. Manca de distància a font, dipòsit i torrent.  
12. Existència de foses i basses de purins i dejeccions.  
13. Manca de distància a contenidors d’escombraries i al cementiri.  
14. Manca de compromís responsable.  
15. Manca de descripció de les instal·lacions preexistents i defectes del projecte. 
16. Sol·licita la suspensió del procediment, la subsanació i millora de la sol·licitud de 

llicència, la desestimació de la concessió de la llicència, la demolició de les obres 
ja executades i reposició de l’estat físic alterat, que es comuniquin els fets a 
l’autoritat judicial competent.  
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Atès que, en relació amb les al·legacions del Sr. Planadecursach, cal oposar que:  
 
1. El termini que regula l’article 82 del ROAS per a la concessió d’aquest tipus de 

llicència és dos mesos als quals s’ha de sumar el període d’informació pública, motiu 
pel qual no s’ha produït el silenci administratiu positiu que es reclama.  

2. Contràriament al que afirma, sí és d’aplicació al cas concret, l’article 58 del RPLU, del 
següent tenor literal: “En el procediment d’atorgament de les llicències urbanístiques 
per implantar obres pròpies d’una activitat ramadera o ampliar les existents, l’òrgan 
municipal competent ha d’establir un període d’informació pública de vint dies.” 
Doncs, per molt que l’activitat ja existia des dels anys 60, tal com afirma l’interessat, 
no és menys cert que es tracta d’una clara transformació d’aquella.  

3. La condició particular de reposició topogràfica de la bassa de purins podria ser 
modulada sempre que es presenti una proposta alternativa respectuosa amb la 
qualitat paisatgística i ambiental exigible.  

 
Per tant, cal estimar en part, d’acord amb el contingut del paràgraf anterior, les 
al·legacions presentades pel Sr. Pladecursach. 
 
Atès que, en relació amb les al·legacions del Sr. Martínez, cal oposar:  
 
1. Les obres projectades objecte de l’expedient de concessió de llicència urbanística en 

tràmit són plenament compatibles amb la legalitat urbanística i l’al·legant no aporta 
cap prova que doni suport a la seva afirmació contrària, més enllà d’opinions 
interessades. La veracitat de l’informe tècnic que obra a l’expedient no es pot posar 
en dubte a través d’afirmacions extravagants i judicis de valor mancats de tota 
fonamentació. La utilització d’arguments de discriminació per suposada causa 
d’ideologia o inventada afiliació o afinitat política, lluny de posar en dubte la veracitat i 
capacitat tècnica de l’autor dels informes, evidencien la mentalitat de qui els utilitza.  

2. L’expedient que s’està tramitant, objecte d’informació pública, es limita a la concessió 
d’una llicència urbanística per obres, la qual no pot estar condicionada per cap 
normativa sobre distàncies a altres activats ramaderes, habitatges i nuclis de població 
que, en tot cas, si escau,  s’haurà de substanciar en un expedient distint.   

3. El reclamat informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme no és preceptiu pel tipus 
d’obres que es sol·liciten.  

4. El compliment o no de la normativa relativa a activitats insalubres i molestes no és 
objecte d’aquest procediment.   

5. Com tampoc ho és el compliment de la normativa relativa a la prevenció i control de 
les activitats.  

6. Ni tampoc la normativa específica relativa al soroll i característiques de l’activitat 
ramadera.  

7. El procediment administratiu per a la concessió de la llicència sol·licitada no requereix 
d’estudi i informe d’impacte i integració paisatgística.    

8. Tampoc és aplicable la normativa relativa a prevenció d’incendis.  
9. Consta presentada comunicació prèvia d’activitat ramadera per  “Centre d’establiment 

que allotja, comercialitza, tracta i reprodueix animals”, en data 4/03/2016, registre 
d’entrada 449/2016 que s’està tramitant en el seu expedient corresponent d’acord 
amb el procediment legal d’aplicació. 

10. La manca de distàncies i pèrdua d’atracció turística no és objecte d’aquest 
procediment.  

11. Tampoc ho és la manca de distància a font, dipòsit i torrent.  



 

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

 

12. L’existència de l’antiga bassa de dejeccions serà resolta amb el compliment del 
condicionant particular de la llicència d’obres sol·licitada.  

13. La manca de distància a contenidors d’escombraries i al cementiri no és objecte 
d’aquest procediment.  

14. Per a l’atorgament de la llicència urbanística sol·licitada no es requereix cap tipus de 
compromís responsable.  

15. El projecte presentat, a judici els serveis tècnics municipals, reuneix el contingut 
suficient per a la concessió de la llicència sol·licitada. La manca de descripció de les 
instal·lacions preexistents no és un requisit exigible. 

16. La suspensió del procediment, la subsanació i millora de la sol·licitud de llicència, la 
desestimació de la concessió de la llicència, la demolició de les obres ja executades i 
reposició de l’estat físic alterat no resulten procedents.  I la comunicació dels fets a 
l’autoritat judicial competent resultaria impertinent degut a que els presumptes delictes 
que es denuncien en l’escrit parteixen de fets allunyats de la realitat. En tot cas 
aquesta actuació no és una prerrogativa exclusiva de l’administració actuant.   

 
En conseqüència, resulta procedent desestimar íntegrament les al·legacions presentades 
pel Sr. Martínez.  
 
Vistos els preceptiu informes de l’arquitecte municipal i del secretari de la Corporació, 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.- ESTIMAR en part les al·legacions presentades pel Sr. Planadeursach Soler en el 
sentit de modificar  la condició particular de reposició topogràfica de la bassa de purins.  
 
2n.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
 

- Sense perjudici de l’autorització de l’activitat, (no serà necessari l’informe del 
departament competent en matèria de ramaderia si l’activitat ramadera era 
preexistent, i no s’augmenta la capacitat productiva de les instal·lacions); i 
d’autoritzacions de les obres que puguin afectar la carretera de la Diputació de 
Girona. 

- La bassa de purins vinculada a l’activitat ramadera preexistent o bé serà 
suprimida, atenent la innecessarietat per a la nova activitat, o bé restaurada 
ambientalment, (sanitària i paisatgísticament). 

- La cara exterior de les parets del nou femer, confrontant amb la vialitat, tindran un 
acabat amb tonalitat neutre, a més de ser emmascarades per les plantacions 
previstes, per a millorar la seva integració paisatgística.  

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

concepte es produirà el dia 15 de maig de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de nou mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 15 de desembre de 2016. 
- 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. 

 
3r.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de 214,86 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
4t.- 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. 
 
5è.- ADVERTIR que aquesta llicència no empara altres actuacions que s’estan realitzant 
a la finca i que no són previstes ni al projecte ni a l’annex de millora paisatgística.  
 
6è.- DESESTIMAR íntegrament les al·legacions presentades pel Sr. Martínez Ribas 
d’acord amb la motivació expressada. 
 
7è.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels 
recursos que poden interposar. 
 
2.1.3. Concessió llicència d'obres. Mas can Soler de Rocabruna (camí). Exp.: 
050302.01-2016/13. 
 
Vista la sol·licitud presentada per CONCEPCIÓ SOLER VILARRASA, per execució 
d’obres consistents en “Utilització de les terres sobrants de les obres d'enjardinament i 
tractament exterior de l'entorn de la granja de can Soler per millorar la traça del camí ral 
que passa per la finca de can Soler.” a Rocabruna 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 particulars: 
- L'actuació es limitarà a les obres de conservació i manteniment del camí sense 

alteracions significatives de la traça (alineacions i rasants).  
 
Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 15 de maig de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de nou mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 15 de desembre de 2016. 
- 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 77,- € 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. Contractacions 
 
3.1. Contractació del monòleg teatral ECCE HOMO pel dia 26 de març de 2016. 
 
Vista l’oferta de contractació de Projecte Ixthys del monòleg teatral ECCE HOMO pel dia 
26 de març de 2016, per un import total de 400,00 euros (exempt d’iva).  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en 
virtut de les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest ajuntament. 
 
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 l’actuació proposada 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.  
 
4. Sol·licituds oficials 
 
4.1. Sol·licitud a Dipsalut del programa Pt06 de suport a la gestió de la salubritat de 
les piscines d'ús públic de titularitat i/o de gestió municipal. 
 
Vistes les bases dels següents programes de suport de DIPSALUT: 
 
 Pt05: Programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic. 
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 Pt06: Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d’ús públic de 
titularitat i/o de gestió municipal. 

 
Atesa la necessitat de dur a terme els controls de salut que reuneixen aquests 
programes, 
 
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’adhesió als programes mencionats de DIPSALUT.    
 
2n.- INSTAR a l'Alcalde, 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. 
 
3r.- TRAMETRE notificació d’aquest acords a DIPSALUT. 
 
4.2. Sol·licitud a Dipsalut del programa PT14 pels treballs de correcció de 
deficiències detectades per a la prevenció de la legionel·losi al pavelló municipal i a 
la piscina municipal. 
 
Atesa la necessitat de finançament de les despeses derivades de la correcció de 
deficiències per a la prevenció de la legionel·losi al pavelló municipal i a la piscina 
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 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 notificació d’aquests acords a DIPSALUT. 
 
4.3. Adhesió a plans agrupats de formació de l'ACM: 
 
Atès que l’Associació Catalana de Municipis, la Diputació de Girona, la Diputació de 
Lleida, la Diputació de Tarragona i els sindicats d’UGT, CCOO i CSI-F promouen el Pla 
Agrupat de Formació per a l’any 2016 per a les administracions públiques,  
 
Un cop considerat l’interès i la conveniència d’adherir-se a aquest Pla, 
 
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 al Pla Agrupat de Formació 2016 de l’ACM. 
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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 a l’acord precedent. 
 
3r.- TRAMETRE certificació d’aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis.  
 
4.4. Sol·licitud de subvenció per a la promoció i foment de l'activitat físicoesportiva. 
 
Vista la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions per a la promoció i foment 
de l’activitat fisicoesportiva publicada al BOP número 46 de 8 març de 2016, 
 
Un cop considerada la oportunitat i conveniència de sol·licitar aquests ajuts,  
 
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 la Diputació de Girona la concessió d’una subvenció per a les 
accions de  promoció i foment de l'activitat físicoesportiva. 
  
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 la Diputació de Girona. 
 
5. Peticions 
 
5.1. Quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   amb 
motiu de jubilació -  Sr. Manuel Vizcaino Mora. 
 
Vista la petició presentada pel  Sr. Manuel Vizcaino Mora  sol·licitant la quota reduïda de 
la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals de la Pl. de la Vila, 11 
02 02 d’aquesta Vila. 
 
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.- 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. 
 
 2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta excepció 
tindrà efectes a partir del segon semestre de  l’exercici  2016 i successius. 
 
5.2. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -  Sr. Isaac Coll 
Boada en representació de CTT Camprodon. 
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Vista la petició del Sr. Isaac Coll Boada en representació del CTT Camprodon, sol·licitant 
poder disposar del Pavelló Llandrius el dia 23 d’abril per realitzar un “OPEN FEDERAT DE 
LA FEDERACIO CATALANA DE TENNIS TAULA” de 8:00 a 14:00 hores.  
 
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  l’autorització per poder utilitzar del Pavelló Llandrius el dia sol·licitat. 

 
   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 . 
 
5.3. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -  Sr. Marc Navarro 
Moya en representació de Bastiments Aventura Camprodon. 
 
Vista la petició del Sr. Marc Navarro Moya en representació de Bastiments Aventura 
Camprodon, de data 3 de març de 2016 i registre d’entrada 1-2016-000434-1, sol·licitant 
poder disposar del Pavelló Llandrius del dia 2 al 17 de juliol, del 29 d’agost al 2 de setembre 
i el Pavelló vell els dies 10 i 17 de juliol i del 29 al 31 d’agost per organitzar jornades 
esportives de diferents grups que tindran a la Casa de Colònies. 
 
Atès que l’ordenança fiscal número 25 l’ article 5-Bonificacions i exempcions l’apartat c) diu 
textualment:” S’estableix una bonificació del 100% de la tarifa 3.6 d’utilització del pavelló 
vell en cas que un cop feta l’activitat, el pavelló estigui en les mateixes condicions que a 
l’inici de l’activitat i no s’hagin de dur a terme tasques de neteja. 
 
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  l’autorització per poder utilitzar del Pavelló Llandrius i el Pavelló vell el 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 per l’import de 
1.289,72 €, que corresponen a les activitats del Pavelló Llandrius (punt 3.2)  i 450,00 € 
per utilització del Pavelló vell (punt 3.6). 

 
3r.- APROVAR  una bonificació del 100% de la taxa per utilització del pavelló vell, per import 

de 450,00€, condicionada a la comprovació de que, un cop feta l’activitat, el pavelló 
estigui en les mateixes condicions que a l’inici de l’activitat i no s’hagin de dur a terme 
tasques de neteja. 

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

pot interposar . 
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5.4. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sra. Roser 
Mitjà Vidal. 
 
Vista la petició de la Sra. Roser Mitjà Vidal de data 11 de març de 2016 i registre 
d’entrada 1-2016-000494-2, sol·licitant l’ocupació de la via pública amb una parada per a 
la venda de roba de la llar i roba interior de 4 metres 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. 
 
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 a la Pl. de la Vila amb una parada 

per a  la venda de roba de la llar i roba interior a partir del dia 5 de juny  
 
2n.- APROVAR la liquidació de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer  i 
ambulants i rodatge cinematogràfic  per l’import de 61,88 € corresponents al segon 
trimestre de 2016 . 

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

pot interposar . 
 
5.5. Exempció vehicles - José Hurtos Descamps. 
 
Atesa la instància  presentada pel Sr. José Hurtos Descamps de data 15 de març de 2016  i 
registre d’entrada número 1-2016-000512-1 en relació a l’exempció de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica. 
 
Atès que a l’Ordenança Fiscal número 3 corresponent a l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, l’article 4 Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa en el seu  apartat 
i) diu textualment “els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla 
d’Inspecció Agrícola”.  
 
D’acord amb el que disposa l’Ordenança Fiscal abans esmentada. 
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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 l’exempció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica al Sr. José 

Hurtos Salvador del remolc marca FARMTRAC  model 555DT matrícula E3859BFW. 
    
2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta excepció            

tindrà efectes a partir de l’exercici  2017 i successius. 
 
5.6. Bonificació vehicle per minusvalidesa -  Sr. Albert Puig Folgueiras. 
 
Atesa la instància  presentada pel Sr. Albert Puig Folgueiras en data 9 de març de 2016 i 
registre d’entrada 1-2016-000478-1 en relació a l’exempció de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica. 
 
Atès que a l’Ordenança Fiscal número 3 corresponent a l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, l’article 4t. apartat 1.g,  diu que són exempts de l’impost: 
 
         “Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús 

exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites 
circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els 
destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta 
condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. A aquests efectes, tindran 
també la consideració de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 
per 100 els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió 
d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els 
pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o 
de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà 
d’aplicació a les persones pensionistes d’invalidesa que als 65 anys optin per una 
pensió de jubilació ordinària, a les persones que acreditin una incapacitat parcial ni a 
les persones que han deixat de tenir la condició d’incapacitat o classes passives.  

 
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats 
hauran d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la 
discapacitat emès per l’òrgan competent. 

 
Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud 
una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït 
per ell mateix o bé es destinarà al seu transport. 

 
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de 
conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual 
s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.  

 
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes 
passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.  
 

Atès que el Sr. Albert Puig Folgueiras,  ha justificat  mitjançant  el certificat del Departament 
de Benestar Social i Família que té un grau de disminució del 33%. 
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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 l’exempció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica al Sr. Albert Puig 

Folgueiras del vehicle marca NISSAN  model Terrano matrícula GI8200AU. 
    
2n.- NOTICAR aquest acord a les persona interessada i establir  que aquesta excepció 

tindrà efectes per a l’exercici 2017 i successius. 
 
6. Altres assumptes pendents de resolució  
 
6.1. Concessió terreny del cementiri municipal per a la construcció de panteó.  
Exp.: 0701.03-2016/2. 
 
Vista la  petició  presentada pel Sr. Xavier Surinyach López, sol·licitant la concessió de 
terreny situat al cementiri municipal per a la construcció d’un panteó, d’acord amb la 
documentació tècnica aportada.   
 
Vist el que disposa el Reglament del Cementiri 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.- APROVAR la concessió d’un panteó a construir en el terreny identificat com a 
“X.Surinyach” en el plànol descriptiu del cementiri municipal.  
 
2n.- AUTORITZAR al Sr. Xavier Surinyach López a la construcció del panteó d’acord amb la 
documentació tècnica aportada, sense perjudici de la concessió de la llicència d’obres 
corresponent.  
 
3r.- APROVAR la liquidació d’acord amb l’ordenança fiscal número 18 reguladora de la taxa 
per prestació de serveis en cementiris locals apartat g (terrenys per a panteons) per import 
de 357,76 €  i  apartat j (expedició de títols o canvi de nom) per import de 14,99 €. 
   
4t.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat amb expressió dels recursos que pot 
interposar . 
 
6.2. Incoació expedient de protecció de la legalitat urbanística obres en sòl no 
urbanitzable finca Can Soler de Rocabruna. Exp.: 050301.01-2015/17. 
 
Antecedents:  
 
1. Amb data 10/12/2015 es va registrar sol·licitud de llicència urbanística per a l’execució 
d’obres “Reforma d'unes construccions ramaderes existents i millora de l'impacte 
paisatgístic” al mas can Soler de Rocabruna (granja), exp. 050301.01-2015/17. Es troba 
redactada proposta de resolució de concessió d’aquesta llicència una vegada acomplert 
el procediment administratiu d’aplicació.  
 
2. Amb data  23/02/2016 es va registrar sol·licitud de llicència urbanística per a l’execució 
d’obres “Utilitzar les terres sobrants de les obres d’enjardinament i tractament exterior de 
l’entorn de la granja de can Soler per millorar la traça del camí ral que passa per al finca 
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de can Soler” (camí) a Rocabruna, exp. 050302.01-2016/13. Es troba redactada proposta 
de resolució de concessió d’aquesta llicència una vegada acomplert el procediment 
administratiu d’aplicació.  
 
3. Han estat rebuts escrits de denúncia presentats al registre general de l’ajuntament 
núm. 1-2016-00090-1; 1-2016-00099-1 i 1-2016-00112-1; de dates 15/01/2016 els dos 
primers i 19/01/2016 el tercer,  denunciant obres que s’efectuen a la granja del mas Can 
Soler de Rocabruna de Camprodon sol·licitant que es paralitzin, signats per Manuel 
Martínez Ribas.  
 
4. El mateix denunciant reitera la denúncia  per escrits presentats en dates 
05/02/2016(RE230); 08/02/2016(RE239); 08/02/2016(RE240); 28/02/2016(RE389);; 
10/03/2016(RE484); 14/03/2016(RE508); 15/03/2016(RE519) i 16/03/2016(RE523). 
 
5. Informe dels Serveis Tècnics  de data 15/03/2016 del qual es desprèn que l'actuació es 
porta a terme en sòl no urbanitzable, segons el Pla general d'ordenació urbana de 
Camprodon, amb la qualificació d’espai de conreu i pastura; i com a sòl no urbanitzable 
de protecció especial segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines.  
 
6. El mateix informe indica que el projecte bàsic i executiu presentat en data 10.12.2015 
relatiu a les obres a efectuar sobre aquests terrenys i construccions no preveu la 
realització de moviments de terres ni l’execució de fonamentacions o murs a l’exterior. 
Tampoc a l’Annex de l’esmentat projecte, titulat de  “Millora de l’impacte paisatgístic de la 
Granja de Can Soler” hi és prevista aquesta actuació.  
 
7. Consta a l'expedient l'informe de secretaria en relació amb el procediment i la legislació 
aplicable per a restaurar la realitat física alterada i l'ordre jurídic vulnerat. 
 
Fonaments de dret: 
 
Són d’aplicació les següents normes legals:  
  
 Article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
 PGOU de Camprodon aprovat en data 2.02.2000  DOGC 15.3.2001  
 Articles  187, 199, 205 i següents  i 211 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme. 
 Els articles 5, 98 i següents, 110 i següents i 144 i següents del Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. 
 
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. INCOAR procediment de protecció de la legalitat urbanística contra el Sr. Esteve 
Planadecursach Soler, en relació a les actuacions, en curs d'execució, que es porten a 
terme en sòl no urbanitzable a la finca Can Soler de Rocabruna  d'aquest municipi. 
 
2n. ORDENAR la suspensió provisional immediata dels treballs de construcció 
consistents en “Reforma d'unes construccions ramaderes existents i millora de l'impacte 
paisatgístic” i  “Utilitzar les terres sobrants de les obres d’enjardinament i tractament 
exterior de l’entorn de la granja de can Soler per millorar la traça del camí ral que passa 
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per al finca de can Soler” que es porten a terme,  fins a l’obtenció de la llicència 
urbanística sol·licitada. 
 
3r. ORDENAR la suspensió provisional immediata dels treballs de construcció consistents 
en moviments de terres i l’execució de fonamentacions o murs a l’exterior que el projecte 
bàsic i executiu presentat en data 10.12.2015 no preveu.  
 
4t. REQUERIR la persona interessada perquè, en el termini de dos mesos a comptar de 
la notificació, sol·liciti el títol administratiu que l’habiliti per a dur a terme els moviments de 
terres i l’execució de fonamentacions o murs a l’exterior que el projecte bàsic i executiu 
presentat en data 10.12.2015 no preveu o, si s’escau, ajusti les obres al contingut de la 
llicència urbanística sol·licitada.  
 
5è. ADVERTIR que les mesures de restauració de la realitat física alterada i de l'ordre 
jurídic vulnerat que es podrien adoptar en cas que les actuacions no obtinguessin la 
llicència urbanística preceptiva,  són l'enderrocament de les obres executades i la 
reposició al seu estat inicial. 
 
6è. NOMENAR com a instructor del procediment al Sr. Jordi Batchelli Aulinas, regidor 
d’urbanisme i el Sr. Luis López García com a secretari, que podran abstenir-se 
d'intervenir o ser recusats pels interessats, per les causes, i en la forma que determinen 
els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
La persona instructora ha d'incorporar al procediment les actuacions prèvies practicades i 
impulsar-lo d'ofici en tots els tràmits. 
 
7è. Notificar la resolució a la persona interessada, per al seu compliment immediat, 
atorgant-li audiència per un termini de quinze dies per tal que formuli les al·legacions i 
presenti els documents i justificacions que estimi pertinents, conforme a l'article 112.3 del 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig. 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 17:00 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 


