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ACTA NÚM. JGL2015/2 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 16 DE GENER DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
19:30 hores del dia 16 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. Factures  
1.1. Aprovació relació de factures 15/2014 i 1/2015. 
2. Llicències  
2.1. Obres  
2.1.1. Concessió llicència d'obres. C/. Serra del Nevà, 801 - Font Rubí - Exp.: 050301.01 - 
2014/24. 
3. Peticions  
3.1. Bonificació vehicle per minusvalidesa -  
3.2. Bonificació vehicle per minusvalidesa -  
3.3. Baixa rebut taxa de residus  -  
3.4. Pagament a la UE Camprodon com a avançament del deute amb Garden Tona, SL. 
3.5. Concessió de subvenció a l'ADVAC. 
4. Expedients sancionadors de circulació  
4.1. Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, segons relació 16/01/2015. 
5. Assumptes sobrevinguts  
5.1. Proposta d'aprovació del Padró O.V.P.  - mercat  1r.  trimestre 2015. 
5.2. Adhesió al Grup d'Acció Local (GAL) per a la gestió del programa LEADER Ripollès 
Ges Bisaura. 
5.3. Conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per a la realització del programa 
d'educació ambiental de coneixement de l'entorn natural a les escoles. 
5.4. Sol·licitud d'adhesió al “Fons d'Impuls Econòmic” per l'any 2015. 
 

************************************************************* 
 
1. Factures  
 
1.1. Aprovació relació de factures 15/2014 i 1/2015.  
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren les relacions 15/2014 i 
1/2015. 
 

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

 

Convidat  
MIQUEL SALA PLANELLA 
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR el pagament de les factures que es detallen en la relació 
núm. 15/2014 per un import total de 4.861,39 euros amb càrrec a les partides 
corresponents del pressupost municipal 2014 i en la relació núm. 1/2015 per un import 
total de 8.627,78 euros amb càrrec a les partides corresponents del pressupost municipal 
2015, que seran abonades als respectius creditors d’acord amb la previsió i disponibilitats 
de la  Tresoreria Municipal. 
 
2. Llicències i comunicacions prèvies  
 
2.1. Obres  
 
2.1.1. Concessió llicència d'obres. C/. Serra del Nevà, 801 - Font Rubí - Exp.: 
050301.01 - 2014/24. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució 
d’obres consistents en “Construcció habitatge unifamiliar” i emplaçada a C/. Serra del 
Nevà, 801 Font Rubí 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 particulars: 
- S’atorga d’acord amb el plànol 1 substituït en data 14 de gener de 2015.  
 
Abans de l’inici de les obres caldrà aportar la documentació següent:  

- Full d’assumeix de l’arquitecte i l’aparellador visats.  
- Full d’estadística d’habitatge.  
- Cal aportar un aval per import de 3.000,- € per garantir la subsanació dels 

possibles danys que es poguessin ocasionar a les obres d’urbanització.  
- Cal executar simultàniament les obres de construcció de la vorera. 
 
Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de quatre mesos. La caducitat per 

aquest concepte es produirà el dia 16 de maig de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de divuit mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 16 de juliol de 2016. 
- 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 3.479,32 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
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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. Peticions  
 
3.1. Bonificació vehicle per minusvalidesa -  
 
Atesa la instància  presentada pel  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.  
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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 , ha justificat  mitjançant  el certificat del 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya que té un 
grau de disminució del 33 %. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- ATORGAR l’exempció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica al Josep 

M. Corbella Piñol del vehicle marca Rover  model Rover 75 matrícula B1831WX. 
    
2n.- NOTICAR aquest acord a les persona interessada i establir  que aquesta 

excepció tindrà efectes per a l’exercici 2015 i successius. 
 
3.2. Bonificació vehicle per minusvalidesa -  
 
Atesa la instància  presentada pel  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. 

 



 

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

 

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 ,  ha justificat  mitjançant  el certificat del 
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya que té un 
grau de disminució del 38 %. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- ATORGAR l’exempció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica al Juan 

Antonio Segura López del vehicle marca Ford  model C-MAX matrícula 
4249HZW. 

    
2n.- NOTICAR aquest acord a les persona interessada i establir  que aquesta 

excepció tindrà efectes per a l’exercici 2016 i successius. 
 
3.3. Baixa rebut taxa de residus  -  
 
Vista la petició de la , sol·licitant la baixa del rebut 
corresponent a la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus municipals de 
l’activitat situada al Pl. de Santa Maria, 10 PB. 
 
Atès que ha justificat mitjançant model 036 de l’Agència Tributària que l’activitat s’ha 
donat de baixa el 31 de juliol de 2014. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- ESTIMAR la petició en relació a la baixa del rebut corresponent a la taxa sobre 
prestació del servei de gestió de residus municipals de l’activitat situada al Pl. de Santa 
Maria, 10 PB. 
 
2n.- DESESTIMAR La petició sol·licitada d’abonar la part proporcional del rebut 
corresponent al segon semestre de 2014, d’acord que disposa l’article 7.2 de l’ordenança 
fiscal número 19. 
 
2n.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i comunicar que aquesta 
exempció tindrà efectes a partir de l’exercici 2015. 
 
3.4. Pagament a la UE Camprodon com a avançament del deute amb Garden Tona 
SL. 
 
Atès que la UE Camprodon és deutora de l’empresa Garden Tona SL per import de 
75.000 euros per l’execució de l’obra “Subministrament i instal·lació de gespa artificial al 
camp de futbol de Camprodon”, 
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Atès que el pagament d’aquest deute s’havia de realitzar d’acord amb el conveni de 
finançament signat entre l’Ajuntament de Camprodon i el Consell Català de l’Esport, 
segons el qual la Generalitat havia d’aportar 75.000 euros, 
 
Atès que aquest conveni ha estat revocat unilateralment per part del Consell Català de 
l’Esport, fet que es troba subjecta al pronunciament dels tribunals de justícia, 
 
Vista la sol·licitud presentada pel  president de la UE 
CAMPRODON,  d’un pagament a la UE Camprodon com a avançament del pagament del 
deute amb Garden Tona SL. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- COL·LABORAR amb la UE CAMPRODON amb un pagament de 4.000 euros mensuals 
amb càrrec al crèdit pressupostari habilitat a aquest efecte en el pressupost 2015 i amb destí 
a l’avançament del pagament del deute 
 
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. 
 
3.5. Concessió de subvenció a l'ADVAC.  
 
Vista la sol·licitud presentada el 5 de gener de 2015 per  com a 
presidenta de l’Associació de Dones de la Vall de Camprodon d’un ajut econòmic per 
finançar un curs de memòria que es portarà a terme durant els mesos de febrer, març, abril i 
maig, d’un import de 90 euros cada mes. 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta 
iniciativa, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- COL·LABORAR amb l’Associació de Dones de la Vall de Camprodon amb una donació 
de 360 euros distribuïts en pagaments de 90 euros durant 4 mesos. 
 
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. 
 
4. Expedients sancionadors de circulació  
 
4.1. Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària, segons relació 16/01/2015.  
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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.   
 
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 de 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.   
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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 47 expedients sancionadors que comença per exp. núm. 
2014/00096967 i finalitza per exp. núm. 2015/00001554. 
 
5. Assumptes sobrevinguts  
 
5.1. Proposta d'aprovació del Padró O.V.P.  - merca t  1r.  trimestre 2015.  
 
Atesa la documentació elaborada pels serveis administratius d’aquesta Corporació en 
relació a la taxa per ocupació de la via pública – mercat  corresponent al primer trimestre 
de l’any 2015, per un import de 2.413,32 €. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-APROVAR el padró de la taxa per ocupació de la via pública-mercat                  
corresponent al  primer trimestre de 2015. 
 
2n.- NOTIFICAR el present acord a la tresoreria a la intervenció municipal. i                                  
publicar-ho en el Butlletí oficial de la província. 
 
5.2. Adhesió al Grup d'Acció Local (GAL) per a la g estió del programa LEADER 
Ripollès Ges Bisaura.  
 
En data 29 d’agost de 2008 es va constituir l’Associació per la gestió del programa 
Leader Ripollès Ges Bisaura , que té entre els seus objectius específic, entre altres, 
gestionar i optimitzar els recursos econòmics que siguin assignats al seu àmbit territorial 
pel Programa LEADER de la Unió Europea , assumint a aquest efecte les funcions de 
“Grup d’acció local” d’acord amb les directives comunitàries. 
 
En data de 31 de desembre de 2014 es publica el DOGC l’Ordre AAM/387/2014, de 19 
de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de Grups d’Acció 
local en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 
 
Entenen que el municipi de Camprodon forma part de l’àmbit territorial elegible de PDR 
2014-2020, segons annex 1 d’ordre AAM /387/2014, de 19 de desembre i segons el 
mapa territorial, pertoca formar part del GAL Associació per la gestió del programa 
Leader Ripollès Ges Bisaura. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR  l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de al Grup d’Acció Local 
Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura. 
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2n.- NOTIFICAR el present acord a l’Associació per la gestió del programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura. 
 
5.3. Conveni de col·laboració amb la Diputació de G irona per a la realització del 
programa d'educació ambiental de coneixement de l'e ntorn natural a les escoles.  
 
Atès que la Diputació de Girona posa a l’abast dels ajuntaments un programa d’educació 
ambiental destinat a que els nens i nenes d’ensenyament primari dels municipis de 
menys de 10.000 habitants coneguin el seu entorn natural i es facin conscients de la 
necessitat de preservar-lo. 
 
Considerada la oportunitat i conveniència d’acceptar aquesta proposta amb la signatura 
d’un conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la signatura del conveni  la Diputació de Girona per a la realització del 

programa d’educació ambiental de coneixement de l’entorn natural de les escoles.  
     
2n.-  INSTAR a l’Alcaldia presidència, el Sr. Esteve Pujol i Badà en nom i representació de 

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

 
3r.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents.  
 
 
5.4. Sol·licitud d'adhesió al “Fons d'Impuls Econòm ic” per l'any 2015. 
 
Vist el Real Decret 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera 
de les Comunitats Autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic. 
 
Atès que l’Ajuntament de Camprodon compleix en tots els punts que requereix l’article 50 
del Real Decret 17/2014. 
 
Vista la previsió de pagament per l’any 2015 de les quotes dels préstecs ja formalitzats en 
anys anteriors que financen projectes d’inversions que es consideren financerament 
sostenibles. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’adhesió al “Fons 
d’Impuls Econòmic” per l’any 2015. 
 
Segon.- Formalitzar l’adhesió per mitjans telemàtics de la plataforma del MINHAP 
habilitada a l’efecte.  
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 20:00 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 




