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ACTA NÚM. JGL2016/8 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 27 D'ABRIL DE 2016 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
16:00 hores del dia 27 d'abril 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 pendents d'aprovar 
2. Factures i certificacions 
2.1. Aprovació de relació de factures 5/2016. 
3. Intervenció administrativa  
3.1. Obres 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. C/. Font Gifreu 161-162 Font Rubí. Exp.: 050301.01-
2016/12. 
3.1.2. Concessió llicència d'obres. Construcció d'un panteó. Cementiri municipal. Exp.: 
050302.01-2016/19. 
3.1.3. Concessió llicència d'obres. Ctra. Sant Joan, 2. Exp.: 050302.01-201617. 
3.1.4. Concessió llicència d'obres. C/. Sant Antoni, 13. Exp.: 050302.01-2016/20. 
3.1.5. Concessió llicència d'obres. Camí dels Horts, 3. Exp.: 050301.014-2016/2. 
4. Sol·licituds oficials 
4.1. Sol·licitud de subvenció per a la neteja i manteniment de carreteres i vies públiques 
per nevades i glaçades, 2016. 
4.2. Subscripció al Conveni regulador de l'adhesió al repositori cooperatiu de la Diputació 
de Girona. 
4.3. Sol·licitud de subvenció per a la inclusió social d'infants i adolescents en situació de 
risc social. 
5. Peticions 
5.1. Revisió taxa tanatori municipal - Sra. Montserrat Vilamala Bernal. 
5.2. Revisió taxa cementiri municipal - Sra. Montserrat Casals Triola. 
5.3. Reserva de Via Pública - Sr. Alfred Roig Papiol. 
5.4. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sr. Pere Duran 
Luna. 
5.5. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sr. Francesc Xavier 
Sala Pujol. 
5.6. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sra. Rosa Maria 
Campillo Marot. 

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

 

S’excusen 
NÚRIA MAS SOLER 
ANNA COLOMER VILA   
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5.7. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sr. Josep 
Cabarrocas Roca. 
5.8. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sra. Anna Espigulé i 
Serra. 
5.9. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals - U.E. CAMPRODON . 
5.10. Concessió de subvenció per a la celebració del Sant Antoni 2016. 
5.11. Petició de reducció de jornada laboral per guarda legal - Sra. Sílvia Rigat Calderon. 
6. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
6.1. Aprovació de liquidacions de tributs per comunicació prèvia. 
7. Altres assumptes pendents de resolució  
7.1. Devolució fiança de garantia. Exp.: 050301.01-2014/22.  
7.2. Recuperació d'ofici de la possessió del camí ral de Rocabruna. Tram can Soler.  
7.3. Comissió de serveis per sessió informativa i formativa "Activitats d'espectacles 
públics i activitats recreatives de carácter extraordinari" - José Enrique Morales Villa i 
Claudia Arjona Lobato. 
7.4. Comissió de serveis per assistència a la jornades de formació sobre govern digital 
anomenada "Aplicació pràctica de la Llei de Transparència als ens locals" organitzada per 
l'AOC. 
 

************************************************************* 
 
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 d'abril de 2016. 
 
2. Factures i certificacions 
 
2.1. Aprovació de relació de factures 5/2016. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 5/2016. 
 
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. 5/2016 per un import total de 35.996,13 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. Concessió llicència d'obres. C/. Font Gifreu 161-162 Font Rubí. Exp.: 
050301.01-2016/12. 
 
Vista la sol·licitud presentada per BRIGIDA BACHL ZEMSAUER, per execució d’obres 
consistents en “Construcció de dos porxos destinats a aparcament” i emplaçada a C/.  
Font Gifreu, 161-162  Font Rubí d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 



 

3 
 

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

 

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: 
- La nova tanca i portal d'accès no alteraran la rasant de la vorera.  
 

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

concepte es produirà el dia 15 de juliol 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 gener 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 491,05 € 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. 
 
3.1.2. Concessió llicència d'obres. Construcció d'un panteó. Cementiri municipal. 
Exp.: 050302.01-2016/19. 
 
Vista la sol·licitud presentada per F. XAVIER SURINYACH LOPEZ, per execució d’obres 
consistents en “Construcció d'un panteó” al Cementiri Municipal 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 15 de juliol 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 gener de 2017. 
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- 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 251,80 € 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. 
 
3.1.3. Concessió llicència d'obres. Ctra. Sant Joan, 2. Exp.: 050302.01-201617. 
 
Vista la sol·licitud presentada per RAMON ROS SAQUES, per execució d’obres 
consistents en “Reforç estructural d'una terrassa sobre la via pública ” i emplaçada a Ctra. 
Sant Joan , 2  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 15 de juliol 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 gener 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 95,- € 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 
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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. 
 
3.1.4. Concessió llicència d'obres. C/. Sant Antoni, 13. Exp.: 050302.01-2016/20. 
 
Vista la sol·licitud presentada per MARC NAVARRO MOYA, per execució d’obres 
consistents en “Ampliació de la superfície de la cuina. Desplaçament d'envà no 
estructural” i emplaçada a C/.  Sant Antoni,13 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 15 de juliol 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 gener 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 83,74 € 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. 
 
3.1.5. Concessió llicència d'obres. Camí dels Horts, 3. Exp.: 050301.014-2016/2. 
 
Vista la sol·licitud presentada per CRITERIA CAIXAHOLDING, SAU, per execució d’obres 
consistents en “Reforma interior d'habitatges a la planta baixa, primer i segon pis en 
edifici plurifamiliar entre mitgeres” i emplaçada a Camí  dels Horts , 3  d’aquest municipi. 
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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: 
- Abans de l’inici de les obres cal aportar un aval per import de 2.000,- € per tal de 

garantir la reposició del elements d’urbanització que es puguin malmetre durant 
l’execució de les obres. 

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

concepte es produirà el dia 22 de juliol de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de divuit mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 22 d'octubre 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 3.644,79 € 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. 
 
4. Sol·licituds oficials 
 
4.1. Sol·licitud de subvenció per a la neteja i manteniment de carreteres i vies 
públiques per nevades i glaçades, 2016. 
 
Vista la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions destinades a despeses 
municipals de neteja i manteniment de carreteres i vies públiques per nevades i glaçades 
(any 2016) publicada al BOP núm. 78 de 25 d’abril de 2016. 
 
Atesa la necessitat de finançament de les despeses derivades dels treballs de neteja i 
manteniment de vies públiques per nevades i glaçades del municipi 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: 
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1r.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona la concessió d’una subvenció per a la neteja i 
manteniment de carreteres i vies publiques per nevades i glaçades, 2016.. 
  
2n.- COMPROMETRE’S a realitzar l’actuació 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. 
 
4.2. Subscripció al Conveni regulador de l'adhesió al repositori cooperatiu de la 
Diputació de Girona. 
 
Vista la proposta de conveni regulador de la Diputació de Girona per a l’adhesió al 
repositori cooperatiu on s’emmagatzemen fons bibliogràfics conservats a les biblioteques 
de la demarcació de Girona i des del que es poden consultar els articles a text complet de 
revistes i altres publicacions locals. 
 
Atès l’interès de l’Ajuntament de Camprodon en digitalitzar i facilitar la consulta, en 
augmentar la visibilitat i en preservar els fons documentals que conserva a 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.- APROVAR la signatura del conveni amb la Diputació de Girona per a l’adhesió de 

la biblioteca municipal al repositori cooperatiu. 
  
2n.-  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 a la 
formalització i implementació del conveni. 

 
3r.- NOTIFICAR a la Diputació de Girona els acords precedents. 
 
4.3. Sol·licitud de subvenció per a la inclusió social d'infants i adolescents en 
situació de risc social. 
 
Vista la convocatòria de DIPSALUT publicada al BOP núm. 72 de 15 d’abril de 2016 de 
suport econòmic als ajuntaments per a projectes que lluiten contra la pobresa i l’exclusió 
social, 
 
Atesa la necessitat de finançament de les despeses derivades del projecte de 
l’Ajuntament de Camprodon en col·laboració amb el Consorci de Benestar Social del 
Ripollès d’inclusió social d’infants i adolescents en situació de risc social,  
 
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 la concessió d’una subvenció per a dur a terme el 
projecte d’inclusió social d'infants i adolescents en situació de risc social.. 
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2n.- COMPROMETRE’S a realitzar l’activitat 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. 
 
5. Peticions 
 
5.1. Revisió taxa tanatori municipal - Sra. Montserrat Vilamala Bernal. 
 
Vista la petició de la Sra. Montserrat Vilamala Bernal de data 13 d’abril de 2016 i registre 
d’entrada número 1-2016-000733-1, sol·licitant  revisió del rebut corresponent a la taxa del 
servei del tanatori per l’import de 101,28 € .   
 
Atès que la interessada al·lega, en síntesi que només va fer servir el servei de tanatori el 
dia 21 de març de 10:00 a 13:00 h, ocupant només la sala de visites ja que la part 
destinada al difunt estava ocupada. 
 
Atès que l’ordenança fiscal número 18 corresponent a la taxa sobre prestació de seveis 
en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 
l’article 1 apartat c) contempla servei de tanatori sense  detall d’horari. 
 
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 de la Sra. Montserrat Vilamala i Bernal en relació al rebut 
corresponent a la taxa de servei de tanatori municipal. 
 
2n.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessada. 
 
5.2. Revisió taxa cementiri municipal - Sra. Montserrat Casals Triola. 
 
Vista la petició de la Sra. Montserrat Casals Triola de data 08 d’abril de 2016 i registre 
d’entrada número 1-2016-000891-2, sol·licitant  revisió del rebut corresponent a la taxa del 
servei d’enterrament per l’import de 568,32 € .   
 
Atès que la interessada al·lega, que la conducció del cadàver fins al cementiri de 
Vilallonga i el servei de tanatori el va fer l’empresa Besora. 
 
Atès que l’ordenança fiscal número 18 corresponent a la taxa sobre prestació de serveis 
en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 
l’article 1 apartat b.2) contempla servei complet d’enterrament 469,69 € més I.V.A., per 
tant el servei de tanatori que figura a l’apartat c) no se li cobra. 
 
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.- DESESTIMAR la petició de la Sra. Montserrat Casals Triola en relació al rebut 
corresponent a la taxa de servei complet d’enterrament. 
 
2n.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessada. 
 
5.3. Reserva de Via Pública - Sr. Alfred Roig Papiol. 
 
Vista la petició del  Sr. Alfred Roig Papiol, de data 11 d'abril de 2016 i registre d’entrada 
número 1-2016-000712-1, sol·licitant  la concessió de dret d’entrada a través de la vorera 
d’un gual de  3,00 m. al Camí de les Casetes, 10. 
 
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 al Sr. Alfred Roig 
Papiol, d’un gual al Camí de les Casetes, 10 i atribuir-li la placa identificativa número 473. 
 
2n.-   ORDENAR que s’incorpori al padró corresponent a l’exercici 2017. 
 
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. 
 
5.4. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sr. Pere Duran 
Luna. 
 
Vista la petició del Sr. Pere Duran Luna, de data 13 d’abril de 2016 i registre d’entrada 1-
2016-000739-1, sol·licitant l’ocupació de la via pública amb una xurreria de 7,00 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. 
 
Atesa la disposició de superfície suficient per atendre la petició. 
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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 llicència per ocupació de la via pública a la Pl. de la Vila  amb  una xurreria 

de 5,00 metres lineals a partir del 5 de juny fins el dia 28 d’agost de 2016.  
 
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 i industries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic per l’import de 108,29 €  en aplicació de l’ordenança 
fiscal municipal vigent. 

 
4t.- APROVAR la liquidació de la taxa per recollida i tractament de residus sòlids urbans per 

l’import de 42,34 €  corresponent al tercer trimestre de 2016 en aplicació de l’ordenança 
fiscal municipal vigent. 

 
5è.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar i els terminis de pagament de la taxa. 
 
5.5. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sr. Francesc 
Xavier Sala Pujol. 
 
Vista la petició del Sr. Francesc Xavier Sala Pujol, de data 13 d’abril de 2016 i registre 
d’entrada 1-2016-000734-1, sol·licitant l’ocupació de la via pública amb una parada de 
8,00 metres lineals per a la venda de roba d’home al mercat setmanal del diumenge 
durant la temporada d’estiu. 
 
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: 
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1r.- CONCEDIR llicència per ocupació de la via pública a la Pl. de la Vila  amb  una parada 
de 8,00 metres lineals per a la venda de roba d’home a partir del 5 de juny fins el dia 
28 d’agost de 2016.  

 
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 i industries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic per l’import de 123,76 €  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. 
 
5.6. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sra. Rosa 
Maria Campillo Marot. 
 
Vista la petició de la Sra. Rosa Maria Campillo Marot, de data 06 d’abril de 2016 i registre 
d’entrada 1-2016-000673-2, sol·licitant l’ocupació de la via pública amb una parada de 
4,00 metres per a la venda de caramels, herbes, mel i fruits secs al mercat setmanal del 
diumenge durant la temporada d’estiu. 
 
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 amb una 

parada de 4,00 metres per a la venda de caramels, herbes, mel i fruits secs al mercat 
setmanal del diumenge a partir del 5 de juny fins el dia 28 d’agost de 2016.  
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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 i industries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic per l’import de 61,88 €  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. 
 
5.7. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sr. Josep 
Cabarrocas Roca. 
 
Vista la petició del Sr. Josep Cabarrocas Roca, de data 05 d’abril de 2016 i registre 
d’entrada 1-2016-000666-1, sol·licitant l’ocupació de la via pública amb una parada de 
10,00 metres lineals per a la venda de fruita, verdura, fruits secs, mel, olives, bacallà i 
caramels al mercat setmanal del diumenge durant la temporada d’estiu. 
 
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 amb una 

parada de 10,00 metres lineals per a la venda de fruita, verdura, fruits secs, mel, 
olives, bacallà i caramels a partir del 5 de juny fins el dia 28 d’agost de 2016.  

 
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 i industries del carrer i 
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ambulants i rodatge cinematogràfic per l’import de 154,70 €  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. 
 
5.8. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sra. Anna 
Espigulé i Serra. 
 
Vista la petició de la Sra. Anna Espigulé i Serra, de data 05 d’abril de 2016 i registre 
d’entrada 1-2016-000665-1, sol·licitant l’ocupació de la via pública amb una parada de 
3,00 metres lineals per a la venda de fruits secs, olives, bacallà, mel, fruita verdura i 
caramels al mercat setmanal del diumenge durant la temporada d’estiu. 
 
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 amb una 

parada de 3,00 metres lineals per a la venda de fruits secs, olives, bacallà, mel, fruita 
verdura i caramels a partir del 5 de juny fins el dia 28 d’agost de 2016.  

 
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 i industries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic per l’import de 46,41 €  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. 
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5.9. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals - U.E. CAMPRODON . 
 
Vista la petició de la  UE CAMPRODON, sol·licitant poder disposar del Pavelló Llandrius 
del 18 al 30 de juliol  els matins de 9:00 a 13:00 hores per fer el primer campus de bàsquet 
que aquest any s’inicia i que serà paral·lel al de futbol i multiesport . També demana la 
bonificació de la taxa d’aplicació. 
 
Vist que l’Ordenança Fiscal número 25, article 5-Bonificacions i exempcions a) disposa  
que  “S’estableix una bonificació de fins el 100% del preu de les tarifes de la taxa 
d’utilització d’instal·lacions esportives a favor de les entitats locals federades”. 
 
Comprovat que la entitat sol·licitant compleix el requisit per acollir-se a la bonificació 
establerta. 
 
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 els dia sol·licitats. 

 
2n.- APROVAR la bonificació de la taxa per utilització d’instal·lacions municipals per l’import 

de 610,87 €  en aplicació de l’ordenança fiscal municipal vigent. 
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar . 
 
5.10. Concessió de subvenció per a la celebració del Sant Antoni 2016. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Francesc Ferrer com a representant de Nou Hípic 
Vall de Camprodon 2015 d’una subvenció per a l'organització de l’esmorzar del 
participants a la festivitat de Sant Antoni 2016. 
 
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 El Nou Hípic amb una donació de 250,00€ per a l’organització de 
l’esmorzar dels participants a la festivitat de Sant Antoni 2016. 
 
2n.- INSTAR al Sr. Esteve Pujol i Badà 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. 
 
5.11. Petició de reducció de jornada laboral per guarda legal - Sra. Sílvia Rigat 
Calderon. 
 
Vista la petició que efectua  la Sra. Sílvia Rigat Calderon, agent turístic del grup C2 en 
règim laboral de la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, presentada el dia 
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26/04/2016, amb registre d’entrada número 1-2016-0000844-1, en la que proposa les 
dates de gaudiment de les seves vacances anuals a la finalització de la llicència per 
maternitat, el permís de lactància acumulada, la reducció de jornada per guarda legal del 
nadó concentrada  a la tarda del dies de treball, així com poder disposar del dia 26 de 
juny de lliure disposició. 
 
Vist el que disposa el Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’Ajuntament de 
Camprodon en vigor i, en concret, l’article 11 .- Llicències i Permisos retribuïts apartat c) 
diu “Per naixement, adopció o acolliment permanent o preadoptiu d’un o d’una menor: 
cinc dies. Així mateix, els treballadors d’aquesta Corporació amb un fill/a de menys de 
nou mesos, tenen dret a un permís d’una hora diària d’absència en el treball per 
lactància, aquest període de temps podrà ser dividit en dues fraccions de mitja hora, o be 
substituït per 21 dies mes de permís per maternitat”. 
 
Atès que  l’article 12.1 apartat a) del mateix conveni regula: “Conciliació de la Vida laboral 
i familiar/ajuts a les famílies.  En el supòsit de reducció de la jornada per raó de guarda 
legal d’un infant, els treballadors a jornada completa tenen dret a una reducció d’una hora 
diària de la seva jornada ordinària de treball i a percebre el 100% de la retribució fins que 
l’infant tingui un any com a màxim. Per a obtenir aquesta reducció de jornada de treball el 
treballador/a ha de presentar la sol·licitud a partir del moment en què es reincorpora al 
treball després dels permís de maternitat, essent d’aplicació a partir de la sol·licitud, 
sense possibilitat d’efectes retroactius”.   
 
Vist que l’apartat k) de l’article 11 del Conveni contempla la disposició de “5 dies de lleure 
anual, per assumptes propis, sense necessitat de justificació, que seran autoritzats en 
funció de les necessitats del servei anual.” 
 
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 proposta d’acumulació dels dies per període de lactància, conciliació 
de vida familiar i el dia de propis. 
 
2n.- AUTORITZAR la proposta de gaudir dels dies de vacances de l’any 2016 pel mes de 
juny i que suposarà la seva  incorporació a la feina el proper dia 29 de juny.    
 
3r.- NOTIFICAR la present resolució a la treballadora interessada i als responsables 
municipals de gestió de personal.  
 
6. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
 
6.1. Aprovació de liquidacions de tributs per comunicació prèvia. 
Examinada la relació 5/2016 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 

    Activitat Ord. Fiscal 16    
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0505.04-2016/5 Kubra, SA Habitatge d'ús turístic 110,30 € 

0505.03-2016/6 Xavier Pladeveya Verdaguer CT Bar restaurant 110,30 € 

    1a. ocupació Ord. F 15   

050303.01-2016/4 Jucaolsa, SL  Mossèn Tusell, 1  275,80 € 

050303.01-2016/5 Chistina Roehlich Martí  Assuca Gran, 632 Frubí 96,00 € 

    Obres Ord. Fiscal 5 i 15    

050302.01-2016/22 Josep Serrat Deumal  C/. La Verge, 5 01 01 81,00 € 

050302.01-2016/23 Mariano Morer Truñó  Pl. de la Vila, 4  64,00 € 

050302.01-2016/24 Justina Vila Dorca  C/. Sant Antoni, 1 02 02 440,00 € 

050302.01-2016/25 Fernando Gamell Recasens  C/. G. Vila Riera, 4  114,20 € 

050302.01-2016/26 Sebastià Coma Cros  Mas la Codina  159,00 € 
050302.01-2016/27 Xavier Claret Hoyo Bac de Sant Pere, 7 55,24 € 

    Total…………………………. 1.505,84 € 
 
Segon.- NOTIFICAR les liquidacions aprovades.  
 
7. Altres assumptes pendents de resolució  
 
7.1. Devolució fiança de garantia. Exp.: 050301.01-2014/22.  
 
Vista la petició del Sr. Oscar Cabrinety Alegre de devolució de la fiança dipositada per 
import de 1,800,- € en garantia de la correcta execució d’obra; i l’informe favorable emès 
per l’arquitecte 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: autoritzar la devolució de la 
fiança sol·licitada. 
 
7.2. Recuperació d'ofici de la possessió del camí ral de Rocabruna. Tram can Soler.  
 
Vista la denúncia presentada pel Sr. Manel Martínez Ribas com a particular, que va entrar 
en aquest Ajuntament en data 25/04/2016, amb número de registre 829/2016, on hi fa 
constar, aportant diversa informació escrita i gràfica, que el camí ral de Rocabruna al seu 
pas per la finca de can Soler es troba obstruït per diferents obstacles i/o construccions.  

 
Examinada la documentació que l’acompanya i vist l’informe de la Secretaria,  
 
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. Requerir a la Sra. Concepció Soler Vilarrasa, en qualitat de persona 
responsable de la pertorbació de l’ús públic del camí ral de Rocabruna, tram can Soler,  
per tal de que, de forma immediata, procedeixi a cessar en la pertorbació, restablint el 
camí al seu estat original.  
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SEGON. Iniciar  el procediment de recuperació d’ofici de la possessió del camí ral de 
Rocabruna, tram can Soler, i la seva reposició al domini públic municipal, amb la 
incorporació de tota la documentació de la que es disposi. 
 
TERCER. Que els Serveis Tècnics Municipals lliurin un informe sobre la comprovació 
dels fets denunciats, la descripció dels eventuals danys que s’hagin produït, les 
anomalies observades, la seva reposició física i valoració econòmica, acompanyat de 
plànols o croquis i altres dades tècniques a tenir en compte. 

 
QUART. Concedir audiència a les persones que constin com a interessades, per un 
termini no superior a quinze, de conformitat amb el que estableix l’article 84 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, a efectes d’informació i al·legacions. 

 
CINQUÈ. Efectuats els tràmits preceptius, s’elevarà proposta de resolució al Ple 
Municipal perquè acordi el que estimi procedent. 
 
7.3. Comissió de serveis per sessió informativa i formativa "Activitats d'espectacles 
públics i activitats recreatives de carácter extraordinari" - José Enrique Morales 
Villa i Claudia Arjona Lobato. 
 
Vista la convocatòria del Departament d’Interior d’una sessió informativa i també 
formativa en relació amb les ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS 
RECREATIVES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI, el dia 11 de maig de 2016. 
 
Atès l’interès del 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  al Sr. José Enrique Morales Villa i a la Sra. Claudia Arjona Lobato 
vigilants municipals a l’assistència en comissió de serveis a la sessió informativa que 
tindrà lloc el proper dia 11 de maig al Casal Marià d’Olot. 
 
2n.- NOTIFICAR la corresponent autorització als vigilants municipals. 
 
7.4. Comissió de serveis per assistència a la jornades de formació sobre govern 
digital anomenada "Aplicació pràctica de la Llei de Transparència als ens locals" 
organitzada per l'AOC. 
 
Vista la convocatòria per assistir a aquesta jornada de formació sobre govern digital 
anomenada "Aplicació pràctica de la Llei de Transparència als ens locals” organitzada per 
l’AOC. 
 
Atès l’indiscutible interès del contingut dels termes 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: 
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1r.- AUTORITZAR la inscripció i assistència en comissió de serveis del Sr. Xavier Juncà i 
Morer, en qualitat de regidor, i la Sra. Núria Mayà i Mesegué, en qualitat d’administrativa, 
a la jornada esmenada que es farà a Barcelona el proper dimarts 17 de maig de 9h a 14h. 
 
2n.- NOTIFICAR l’autorització al personal interessat i donar compte a intervenció i 
tresoreria. 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 16:50 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 


