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ACTA NÚM. JGL2015/1 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 9 DE GENER DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
19:15 hores del dia 9 de gener de 2015, es 
reuneix la Junta de Govern Local a l’objecte de 
celebrar la sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Esteve 
Pujol i Badà, 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 relació de factures 14/2014. 
3. Urbanisme  
3.1. Aprovació inicial "Projecte d'urbanització del PE Residencial Maristany i del Camí de 
la Central".  
3.2. Obres 
3.2.1. Concessió llicència d'obres. C/. Ferrer Bàrbara, 23. Exp.: 050301.01 - 2014/23. 
3.2.2. Concessió llicència d'obres. C/. Valencia, 16 2n 2a. Exp.: 05030201.01 - 2014/83. 
3.2.3. Concessió llicència d'obres. Mas els Solans. Exp.: 050302.01-2014/84. 
4. Peticions 
4.1. Cessió nínxol número 13 i 30 sèrie E  -  
5. Expedients sancionadors de circulació 
5.1. Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, segons relació 23/12/2014. 
5.2. Estimació d'al·legació,  segons relació 23/12/2014. 
5.3. Desestimació escrit d'al·legació.  
6. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
6.1. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 9/2014. 
7. Assumptes sobrevinguts 
7.1. Sol·licitud bestreta personal laboral. 
7.2. Aprovació de l'expedient per a procedir a la concertació d'una operació de tresoreria. 
7.3. Recuperació de part de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del 
personal de la plantilla municipal.  
7.4. Acord de tramesa d'expedient, compareixença en judici i nomenament de lletrat. 
Recurs ordinari 406/2014. 
7.5. Emissió d'informe a petició de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Ctra. Sant Joan, 
14-16 (part posterior).  
 

************************************************************* 
 

Assistents 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 

 

Convidats 
MIQUEL SALA PLANELLA 
XAVIER GUITART CANO 
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1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 19 de desembre de 2014.  
 
2. Factures i certificacions 
 
2.1. Aprovació relació de factures 14/2014. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 14/2014. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR el pagament de les factures que es detallen en la relació 
núm. 14/2014 per un import total de 85.059,86 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. Urbanisme 
 
3.1. Aprovació inicial “Projecte d’urbanització del PE Residencial Maristany i del 
Camí de la Central”.  
 
Examinat el “Projecte d’urbanització del PE Residencial Maristany i del Camí de la 
Central”, redactat per l’arquitecte Ramon Fortet i Bru, promogut per l’Ajuntament de 
Camprodon.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat ACORDA:  
 
1r.- APROVAR inicialment el “Projecte d’urbanització del PE Residencial Maristany i del 
Camí de la Central”. 
 
2n.- SOTMETRE el projecte a informació publica pel termini d’un més i publicar al Butlletí 
Oficial de la Província i al periòdic el 9 Nou l’anunci relatiu al present acord.  
 
3r.- CONCEDIR un termini d’un MES d’audiència a les persones interessades en 
l’expedient. 
 
3.2. Obres 
 
3.2.1. Concessió llicència d'obres. C/. Ferrer Bàrbara, 23. Exp.: 050301.01 - 2014/23. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  
per execució d’obres consistents en “projecte d'instal.lacio d'un ascensor en edifici 
plurifamiliar” i emplaçada a C/. Ferrer Barbara, 23 d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
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Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de quatre mesos. La caducitat per 

aquest concepte es produirà el dia 2 de maig de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de nou mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 2 d'octubre de 2015. 
- 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 1.601,99 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.2.2. Concessió llicència d'obres. C/. Valencia, 16 2n 2a. Exp.: 05030201.01 - 
2014/83. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres 
consistents en “Enderroc de fals sostre” i emplaçada a C/. València, 16 02 02  d’aquest 
municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local 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 2 d'abril de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 2 de juliol de 2015. 
- 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. 
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2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de 127,00 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.2.3. Concessió llicència d'obres. Mas els Solans. Exp.: 050302.01-2014/84. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres 
consistents en “Reparació de mur de rocs” i emplaçada a Mas els Solans d’aquest 
municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local 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 dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 2 de març de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 2 de maig de 2015. 
- 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 108,60 € 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. Peticions 



 

5 
 

Plaça d'Espanya, 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

 

 
4.1. Cessió nínxol número 13 i 30 sèrie E  -  
 
Vista la petició de la , cedint a l’Ajuntament de Camprodon 
la propietat dels nínxols números 13 i 30 de la sèrie E, traslladant les despulles al nínxol de 
la meva propietat número 144 de la sèrie A. 
 
Atès que aporta els títols de propietat i el rebut de conservació del cementiri municipal de 
l’any 2014. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-   ACCEPTAR  la cessió dels nínxols número 13 i 30 de la sèrie E. 
 
2n.-  ABONAR a   la quantitat de 180,00 €, de cadascun 

dels nínxols al compte bancari proposat.  
 
3r.- LIQUIDAR  l’import de 141,16 € que corresponen al trasllat de les despulles dels 

nínxols 13 i 30 de la sèrie E. 
 
4t.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb expressió dels recursos que 

pot interposar i comunicar-ho a la tresoreria i la intervenció municipals. 
 
5. Expedients sancionadors de circulació 
 
5.1. Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària, segons relació 23/12/2014. 
 
Vistes les denúncies formulades pel vigilant de Camprodon, d'acord amb l'article 51.2 de 
la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, modificada per la Llei 1/2003 de 10 de març de 
Camprodon contra els subjectes que figuren a la relació que s’adjunta, per infracció a la 
diferent normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.  
 
Vist que les esmentades denúncies no foren notificades pel vigilant controlador de zona 
blava o per l’agent denunciant a la persona denunciada en el mateix acte per les causes 
que consten la butlleta de denúncia, no constituint, tal i com determina l’article 73.2 de la 
Llei 18/2009, de 23 de novembre, acte d’inici del procediment sancionador 
 
Atès que l’article 73.1 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, estableix que el 
procediment sancionador s’incoarà d’ofici per l’autoritat competent que tingui notícia dels 
fets que puguin constituir infraccions tipificades en l’esmentat text legal, per iniciativa 
pròpia o mitjançant denúncia dels agents encarregats del servei de vigilància del trànsit i 
control de la seguretat viària o de qualsevol persona que tingui coneixement dels fets. 
 
Atès que d’aquestes denúncies es desprèn que els titulars dels vehicles indicats poden 
ser autors i responsables de la comissió d’infraccions administratives a la normativa de 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, de conformitat amb el que disposa 
l’article 9 bis de la Llei 18/2009, de 23 de novembre que modifica el RDLeg 339/1990, de 
2 de març que aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària.   
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Vist que l’import de la sanció es determina d’acord amb l’establert als articles 67 i 68 de la 
Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la Llei sobre 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària aprovada per RDL 339/1990, de 
2 de març, que quantifica l’import de la sanció en funció del tipus d’infracció 
administrativa. 
 
Vist que l’Ajuntament ha exercit la potestat reglamentària en matèria d’ordenació de 
trànsit, d’acord amb allò que disposa l’article 93 Reial Decret 1428/2003, de 21 de 
novembre (BOE 306, de 23 de desembre de 2003), pel que s’aprova el Reglament 
General de circulació. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, l’article 15.3 del Reglament de procediment sancionador en matèria de 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (RD 320/1994, de 25 de febrer) i 
article 71.4 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre,  per la qual es modifica el text articulat 
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel RDL 
339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 15 de juny 
de 2011, BOP 130 de 8 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. INCOAR expedient sancionador contra les persones i/o entitats que figuren al 
llistat que s’adjunta per la presumpta comissió d’una infracció administrativa a la diferent 
normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
 
Segon. NOMENAR a Secretari de la Corporació com a Instructor i com a secretari, Luís 
López i García.   
 
Tercer. NOTIFICAR aquest acord als interessats que figuren a l’annex perquè en el 
termini de VINT (20) DIES puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes en 
defensa dels seus drets o interessos i, si s’escau, proposar les proves per la seva 
defensa. 
 
ANNEX: 
Llistat corresponent a 41 expedients sancionadors que comença per exp. núm. 
2014/00103257 i finalitza per exp. núm. 2014/00109684. 
 
5.2. Estimació d'al·legació,  segons relació 23/12/2014 
 
Vistes les denúncies formulades contra els interessats que figuren al llistat annex per 
infracció a la normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
 
Vist que en el tràmit de notificació de la denúncia, ja fos “in situ” mitjançant el butlletí de 
denúncia o amb posterioritat amb la notificació realitzada per l’Instructor, s’ha comunicat 
als presumptes infractors la incoació de l’expedient sancionador, el nomenament de 
l’òrgan instructor i secretari de l’expedient i l’òrgan competent per imposar la sanció, a la 
junta de Govern local per Decret de delegació de 9 de juliol de 2007 ( BOP 146 del 24 de 
juliol). 
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Vistes les al·legacions presentades pels denunciats contra les denúncies que  es tramiten 
als expedients en matèria de trànsit  i circulació de vehicles que figuren al llistat que 
s’adjunta les quals desvirtuen les denuncies efectuades . 
 
Vist el que disposa l’article 69 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, que modifica el 
Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària que 
va ser aprovat per Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març (Butlletí Oficial de l’Estat 
número 63, de 14 de març de 1990), respecte de les persones responsables de la 
infracció, així com respecte de l’obligació del titular del vehicle d’identificar el conductor 
responsable, quan no es tracti de la mateixa persona, sent responsable de les infraccions 
per estacionament el titular o arrendatari del vehicle, en el supòsit que aquest últim consti 
en el Registre de Vehicles, excepte en els supòsits en que el vehicle tingui assignat un 
conductor habitual o s’indiqui un conductor responsable del fet.  
 
Vist que l’import de la sanció es determina d’acord amb allò establert als articles 67 i 68 
de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, que quantifica l’import de la sanció en funció del 
tipus d’infracció administrativa. 
 
Vist que l’Ajuntament de Camprodon ha exercit la potestat reglamentària en matèria 
d’ordenació de trànsit d’acord amb allò que disposa l’article 93 del Reglament general de 
circulació que va ser aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre (Butlletí 
Oficial de l’Estat número 306, de 23 de desembre de 2003). 
 
Vistes les diligències practicades i la proposta de resolució formulada per el Secretari, 
actuant en qualitat d'instructor del procediment, 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 15 de juny 
de 2011, BOP 130 de 8 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- ESTIMAR les al·legacions presentades per les persones interessades contra la 
denúncia formulada en relació a l’expedient en matèria de trànsit i circulació de vehicles 
que s’identifica al llistat que s’adjunta. 
 
SEGON.-  DECLARAR conclòs el procediment sancionador i arxivar els expedients que 
figuren oportunament identificats al llistat. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades.  
 
ANNEX: 
 
Llistat que conté 2 al·legacions presentades pels interessats per la comissió d’una 
infracció contra normes de trànsit i seguretat viària, dins del municipi que comença per 
2014/00063293   i finalitza per 2014/00097524  

. 
 
5.3. Desestimació escrit d'al·legació.  
 
IDENTIFICACIÓ D’EXPEDIENT 
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Expedient contra  amb denúncia número de justificant 2014-
Z-00041460 per infracció de la normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària. 
 
FETS: 
Com a conseqüència de la denúncia amb núm. justificant 2014-Z-00041460 de data 
18/07/2014, efectuada ,pel fet de “Deixar estacionat un vehicle en un mateix punt de la 
via pública més de 72 hores consecutives, sense cap motiu justificat”, s’incoa 
procediment sancionador atès que aquest vulnera l’article 15 apartat  19-OMC Ordenança 
Municipal de Circulació. 
 
Contra la denúncia formulada o la notificació de denúncia practicada amb posterioritat per 
l’Instructor segons l’establert a l’article 77 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, 
mitjançant la que es modifica el text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
Vehicles a Motor i Seguretat Viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de 
març, i d’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú (Butlletí Oficial de 
l’Estat número 285, de 27 de novembre de 1992), l’interessat presenta escrit 
d’al·legacions manifestant, entre d’altres, el següent: 
 
- Negació fets. 
- Desproporció sanció. 
- Sol·licitud obertura període proves. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
La simple negació dels fets sense exercir el més mínim esforç probatori no pot produir per 
sí mateixa la pretesa nul·litat de les actuacions. Per això, el recurrent deu atenir-se a 
l'especialment preceptuat per aquest procediment en l'article 13 del Reglament de 
procediment sancionador en matèria trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat de 
viària, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 320/1994, de 25 de febrer. 
 
D'altra banda i tenint en compte que qui realitza la denúncia és un agent de l'autoritat, 
s'ha de fer referència a la presumpció de veracitat atorgada a les denúncies efectuades 
pels mateixos per l'article 75 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, que modifica el text 
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, 
aprovada mitjançant Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. El citat precepte 
estableix el següent: "Las denuncias formuladas por los Agentes de la Autoridad 
encargados de la vigilancia del tráfico darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos 
denunciados..." 
 
Per tant, es concedeix a les seves denúncies una presumpció de veracitat "iuris tantum", 
que admet prova en contrari, no obstant això, per part de l'interessat, en aquest cas, no 
s'aporta cap element probatori que desvirtuï el contingut de la denúncia efectuada per 
l'agent. Per tant, la denúncia preval sobre la negació dels fets que realitza la recurrent, al 
no tenir les seves manifestacions proves en les que recolzar-se. 
 
De conformitat amb l'article 67 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la que es 
modifica el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 
seguretat viària, aprovada mitjançant Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març 
estableix que les sancions amb caràcter lleu, com és el cas que ens ocupa, poden ésser 
sancionades fins a 100 euros. 
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D'altra banda, les infraccions segons l'article 65.3 de l'esmentat text comeses contra les 
normes contingudes en la mateixa que no siguin qualificades expressament com greus o 
molt greus tindran la consideració de lleus. 
 
L'article infringit no estableix expressament la qualificació de greu o molt greu, així doncs, 
és de caràcter lleu i el seu import està dins dels límits legalment establerts i respon a un 
criteri de proporcionalitat.,  
 
L'article 13 del Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, en el seu paràgraf segon estableix 
que: "Quan fos necessari per a l'esbrinament i qualificació dels fets o per a la 
determinació de les possibles responsabilitats, l'instructor acordarà l'obertura d'un període 
de prova per un termini no superior a 30 dies ni inferior a 10, .... "L'instructor només podrà 
rebutjar mitjançant resolució motivada les proves proposades pels interessats, quan 
siguin improcedents."  
 
Així, aquesta part considera que no és necessària l'obertura del període de prova per a 
l'esbrinament i qualificació dels fets per a l'expedient de referència. 
 
Quant a la persona responsable, aquesta s’estableix conforme a allò establert a l’article 
69 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, mitjançant la que es modifica el text Articulat 
de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària. 
 
Quant a l’import de la sanció, aquest s’estableix conforme a allò establert als articles 67 i 
68 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, mitjançant la que es modifica el text Articulat 
de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, que quantifica 
l’import de la sanció en funció del tipus d’infracció administrativa. 
 
De conformitat amb allò establert a l’article 13.2 del Reglament de procediment 
sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària que va 
ser aprovat pel Reial decret 320/1994 de 25 de febrer (Butlletí Oficial de l’Estat número 
95, de 21 d’abril de 1994).  
 
De conformitat amb de les diligències practicades i de la proposta de resolució formulada 
per el Secretari, actuant en qualitat d'instructor del procediment, la qual no es notificà, 
malgrat la formulació de la interposició d’al·legacions, atesa la doctrina legal (Sentència 
del Tribunal Suprem de 19 de desembre de 2000) on s’estableix “ que en la tramitació 
d’expedients sancionadors, en el curs dels quals no s’hagin tingut en compte altres fets ni 
al·legacions i proves que les adduïdes per l’interessat, i respecte als quals no és 
necessària la pràctica de prova, no serà preceptiu la notificació de la proposta de 
resolució”.   
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 15 de juny 
de 2011, BOP 130 de 8 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR l’escrit d’al·legació presentat per  

 en relació a l’expedient de denúncia núm. 2014/00053823 imposada al 
conductor del vehicle matrícula GI-4402-AF per “Deixar estacionat un vehicle en un 
mateix punt de la via pública més de 72 hores consecutives, sense cap motiu justificat“ 
art. 15.19 de OMC Ordenança Municipal de Circulació, atès que els fets 
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denunciats no han quedat desvirtuats, d’acord amb l'art.14, del Real Decret 
320/1994, de 25 de febrer. 
 
SEGON.- IMPOSAR una sanció de 80 €, per comissió d’una infracció en matèria de 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució d’imposició de sanció a l’interessat.        
    
Expedient contra  amb núm. justificant 2014-Z-00041460 
 
6. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
 
6.1. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 9/2014. 
 
Examinada la relació liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 9/2014 per import 
de  605 68 €.   
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la relació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 9/2014 
per import de 605,68 €.   
 
Segon.- ORDENAR la seva notificació formal d’acord amb les normes d’exacció vigents. 
 
7. Assumptes sobrevinguts 
 
7.1. Sol·licitud bestreta personal laboral. 
 
Vista la petició del treballador , sol·licitant una bestreta per un 
import de 650’-€ a retornar en la nòmina de febrer i març de 2015 la quantitat de 325’-€ 
cada mes.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 35 del Conveni Col·lectiu del personal laboral al 
servei de l’Ajuntament de Camprodon. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- Concedir la bestreta sol·licitada per un import de 650’-€ 
  
2n.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a intervenció. 
 
7.2. Aprovació de l'expedient per a procedir a la concertació d'una operació de 
tresoreria. 
 
Atès que en data 7 de gener de 2015 es va emetre informe d’Intervenció i de Secretaria. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb allò que estableix 
l’article 52.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de Llei de les Hisendes Locals, en relació amb el 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,  
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- Aprovar l’expedient per a procedir a concertar l’operació de Tresoreria per import de 
226.433,10€ i per un termini d’un any. 
 
2n.- Remetre les condicions de la concertació d’aquesta operació de Tresoreria a les 
entitats financeres, perquè presentin les seves ofertes, tot ajustant-se a les 
determinacions que fixa l’informe d’intervenció de data 7 de gener de 2015. 
 
7.3. Recuperació de part de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del 
personal de la plantilla municipal.  
 
L'apartat dos (Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 
2012 del personal del sector públic estatal) de la disposició addicional dotzena, de la Llei 
36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2015 , preveu 
que, durant l'any 2015, el personal del sector públic estatal definit en les lletres a), d) i e) 
de l'apartat u de l'article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de 
l'Estat per l'any 2012, així com el personal de les societats, entitats i resta d'organismes 
dels apartats f) i g) de l'esmentat precepte que pertanyin al sector públic estatal, percebrà 
les quantitats previstes en l'apartat u.2 de la mateixa disposició addicional. 
 
En compliment d’aquesta previsió legal,  així com de les restants normes reguladores del 
règim retributiu del referit personal del sector públic estatal. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR el pagament de les quantitats corresponents al primers 44 dies de la paga 
extraordinària de desembre de 2012 a tot el personal al servei de l’Ajuntament i els seus 
organismes autònoms que té meritat aquest dret.  
 
2n.- DISPOSAR  que el càlcul aplicable a la devolució aprovada serà el següent:  44 X 
(PE/183), on PE és l’import íntegre de la paga extraordinària.  
 
3r.- DISPOSAR que el referit pagament s’efectuarà en la nòmina corresponent al mes de 
gener del 2015. 
 
4t.- TRASLLADAR la present resolució al servei de nòmines, a Intervenció i a tresoreria. 
 
7.4. Acord de tramesa d'expedient, compareixença en judici i nomenament de 
lletrat. Recurs ordinari 406/2014. 
 
Atès el Recurs ordinari 406/2014 interposat pel  
contra l’acord de la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació, desestimant  el recurs 
de reposició interposat contra l’aprovació definitiva de l’expedient de delimitació poligonal 
del sector camí del Noc-antiga central- i determinació del sistema d’actuació.  
 
Considerant que aquest Ajuntament té el deure inexcusable de defensar els seus  drets 
mitjançant l’exercici de les accions pertinents. 
  
Atès el que disposa l’article 78 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- COMPAREIXER I OPOSAR-SE Recurs ordinari 406/2014 interposat pel  

 davant del Jutjat Contenciós Administratiu 1 Girona.  
 
2n.- REMETRE al Jutjat la documentació requerida. 
  
3r.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona, l’assistència jurídica consistent en la defensa 
en judici, en l’esmentat procediment abreujat, i DESIGNAR com a lletrat el que nomeni la 
Diputació.  
 
4t.- FACULTAR I INSTAR a l’alcalde Sr. Esteve Pujol i Badà, per tal de què en nom i 
representació d’aquest Ajuntament formalitzi la petició aprovada i efectuï quantes  
actuacions consideri necessàries al respecte.  
  
5è.- CONSTATAR que en els arxius municipals no consta l’existència de recursos  
ordinaris que concorrin en els supòsits d’acumulació que preveu l’Art. 38 de la Llei 
29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
7.5. Emissió d'informe a petició de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Ctra. Sant 
Joan, 14-16 (part posterior).  
 
Vista la sol·licitud d’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb registre d’entrada núm. 
23/2015 de data 5 de gener, sobre derivació d'aigües superficials per a reg d'obra pública 
a la ctra. de Sant Joan, 14-16 (part posterior) a petició d’Excavacions i obres J. Colomer i 
Fills, SL. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR el lliurament a l’Agència Catalana de l’Aigua, del certificat de l’informe 
tècnic de data 9 de gener de 2014 en relació a la derivació d’aigües superficials per a reg 
d’obra pública. 
 
2n.- APROVAR la liquidació de la Taxa per import de 69,42 € en aplicació de l’Ordenança 
fiscal núm. 13 Art. 6 N).  
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 20:50 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 




