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ACTA NÚM. JGL2016/6 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 29 DE MARÇ DE 2016 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
18:12 hores del dia 29 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. Actes  
2. Factures i certificacions 
2.1. Aprovació relació de factures 3/2016. 
3. Sol·licituds oficials 
3.1. Sol·licitud de subvenció "Del Pla a l'Acció". 
3.2. Sol·licitud de subvenció per a projectes i activitats culturals d'interès públic. 
4. Peticions 
4.1. Comissió de serveis pel taller d'actualització en materia administrativa a l'Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, 18-21 d'abril 2016. 
5. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
5.1. Proposta d'aprovacio del padró O.V.P. amb taules, cadires i mercaderies temporada 
hivern 2015- 2016. 
5.2. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 2/2016. 
5.3. Aprovació de liquidacions de tributs per comunicació prèvia. 
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 16 de març de 2016. 
 
2. Factures i certificacions 
 
2.1. Aprovació relació de factures 3/2016. 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 3/2016. 
 
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. 3/2016 per un import total de 59.927,29 euros amb càrrec a les partides 

Assistents 
F. XAVIER SALA PUJOL 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
XAVIER JUNCÀ MORER 
S’excusa  
XAVIER RIGAT GARDELLA 
Convidades 
NÚRIA MAS SOLER 
ANNA COLOMER VILA 
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corresponents del pressupost municipal vigent, que seran abonades als respectius 
creditors d’acord amb la previsió i disponibilitats de la  Tresoreria Municipal. 
 
3. Sol·licituds oficials 
 
3.1. Sol·licitud de subvenció "Del Pla a l'Acció". 
 
Vista la convocatòria d’ajuts de la Diputació de Girona per a actuacions del programa “Del 
Pla a l’Acció”, publicada al BOP número 35 de 22 de febrer de 2016, mitjançant la qual es 
subvenciona actuacions contemplades en el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), 
 
Atesa la conveniència de dur a terme les accions contemplades al PAES de Camprodon 
de millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic i de comptabilització i gestió de 
subministres energètics municipals, 
 
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 en el marc de la 
campanya "Del Pla a l'Acció" per a la comptabilització i gestió de subministres energètics 
municipals i la millora de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic. 
  
2n.- COMPROMETRE’S a realitzar les inversions 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. 
 
3.2. Sol·licitud de subvenció per a projectes i activitats culturals d'interès públic. 
 
Vista la convocatòria de la Diputació de Girona publicada al BOP núm. 60 de 30 de març 
de 2016 de subvencions adreçades al foment de projectes i activitats culturals d’interès 
públic, 
 
Atesa la necessitat de finançament de les activitats de promoció cultural previstes pel 23 
d’abril de 2016 coincidint amb el 15è. aniversari de la biblioteca 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 la Diputació de Girona la concessió d’una subvenció per a projectes i 
activitats culturals d'interès públic local.. 
  
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. 
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4t.- TRAMETRE certificació d’aquest acords a la Diputació de Girona. 
 
4. Peticions 
 
4.1. Comissió de serveis pel taller d'actualització en materia administrativa a 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 18-21 d'abril 2016. 
 
Vista la convocatòria de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya d’un taller 
d’actualització en matèria administrativa del 18 al 21 d’abril de 2016, 
 
Atès l’interès del contingut dels temes a tractar, 
 
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 la inscripció i assistència en comissió de serveis al Sr. Enric Morales 
Villa, vigilant municipal, al taller que tindrà lloc del 18 al 21 d’abril. 
 
2n.- NOTIFICAR l’autorització al funcionari interessat i donar compte a intervenció i 
tresoreria. 
 
5. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
 
5.1. Proposta d'aprovacio del padró O.V.P. amb taules, cadires i mercaderies 
temporada hivern 2015- 2016. 
 
Proposta d’aprovació del padró corresponent a la taxa per  O.V.P. amb taules, cadires i 
mercaderies amb finalitat lucrativa corresponent a la temporada d’hivern 2015-2016. 
 
Atesa la documentació elaborada pels serveis administratius d’aquesta Corporació en 
relació a la taxa per ocupació de la via pública amb taules, cadires i mercaderies amb 
finalitat lucrativa corresponent a la temporada d’hivern 2015-2016 per un import de 
941,62 €. 
 
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 el padró de la taxa per ocupació de la via pública amb taules, cadires i 
mercaderies amb finalitat lucrativa corresponent a la temporada d’hivern 2015-2016.  
 
2n.- TRASLLADAR el present acord a la tresoreria a la intervenció municipal. i                        
publicar-ho en el Butlletí oficial de la província. 
 
5.2. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 2/2016. 
 
Examinada la relació liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 2/2016 per import 
de  2.065,95 €.   
 
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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Primer.- APROVAR la relació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 2/2016 
per import de 2.065,95 €.   
 
Segon.- ORDENAR la seva notificació formal d’acord amb les normes d’exacció vigents. 
 
5.3. Aprovació de liquidacions de tributs per comunicació prèvia. 
 
Examinada la relació 4/2016 de data 29 de març 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 Subjecte passiu Fet imposable Import 
  Obres Ord. Fiscal 5 i 15   

050302.01-2016/9 Albert Reyné Palahí C/. Freixenet, 19  64,20 € 

050302.01-2016/18 Víctor Abadias Badia  Pg. Maristany, 5 318,75 € 

050302.01-2016/15 Comunitat Balandrau Ctra, Molló, 1 98,80 € 

050302.01-2016/16 Comunitat Baladre, Falguera i 
Ginesta  

Pg. Canigó1,3 i 5  37,00 € 

  Total…………………..…. 518,75 € 

 
 
Segon.- NOTIFICAR les liquidacions aprovades.  
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 18:45 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 


