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ACTA NÚM. JGL2015/4 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 6 DE FEBRER DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
19:30 hores del dia 6 de febrer 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 2/2015. 
3. Llicències i comunicacions prèvies 
3.1. Obres 
3.1.1. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-
2015/1. 
3.1.2. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/2. 
3.1.3. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/3. 
3.1.4. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-
2015/7. 
3.1.5. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/8. 
3.1.6. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/10. 
3.1.7. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/11. 
4. Sol·licituds oficials 
4.1. Sol·licitud del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 2015. 
4.2. Sol·licitud d'adhesió al Pla Agrupat de Formació 2015 de l'ACM, la Diputació de 
Girona, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona i sindicats UGT, CCOO i Csi-F. 
5. Peticions 
5.1. Concessió quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   amb 
motiu de jubilació -  
5.2. Baixa rebut taxa de residus  -  
5.3. Concessió de subvenció a la Fundació Esclerosi Múltiple. 
6. Expedients sancionadors de circulació 
6.1. Desestimació escrit d'al·legació -  
6.2. Desestimació escrit d'al·legació -  
6.3. Desestimació escrit d'al·legació segons relació 30/01/2015. 
6.4. Estimació d'al·legació, segons relació 30/01/2015. 
6.5. Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, segons relació 23/01/2015. 

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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6.6. Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, segons relació 30/01/2015. 
6.7. Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, segons relació 05/02/2015. 
7. Assumptes sobrevinguts 
7.1. Altes i baixes rebuts taxa de gestió de residus . 
7.2. Devolució aval. France Telecom España, S.A. PA 124/2011. 
7.3. Devolució aval. France Telecom España, S.A. PA 20/2011. 
7.4. . Devolució d'ingressos per 
ICIO. . Exp.: 050302.01-2014/68. 
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 23 de gener de 2015. 
 
2. Factures i certificacions 
 
2.1. Aprovació relació de factures 2/2015. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 2/2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR el pagament de les factures que es detallen en la 
relació núm. 2/2015 per un import total de 49.388,83 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. Llicències i comunicacions prèvies 
 
3.1. Obres 
 
3.1.1. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-
2015/1. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Substitució de dues banyeres per plat de dutxa” i emplaçada a C/.  

 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 6 de maig de 2015. 
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- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 
concepte es produirà el dia 6 d'agost 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  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.  Exp.: 050302.01-2015/2. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució 
d’obres consistents en “Repicar 1,5 m. per 7 m. de façana i tornar a arrebossar” i 
emplaçada a l’avgda.  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 6 de maig de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 6 d'agost 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  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. 
 
3.1.3. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/3. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 

consistents en “construcció de 4 m. canalització i una arqueta tipus "H" i desmuntatge de 

pal existent” Obra: 6588360 i emplaçada a  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: 

- Abans de l’inici de les obres cal aportar un aval per import de 1.500,- € per tal de 
garantir la reparació dels desperfectes que es puguin produir durant la seva 
execució.  

- Les obres s'executaran d'acord amb l'ordenança d'obres a la via pública.  
 

Condicions generals: 

- Les obres s’han de començar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 
concepte es produirà el dia 6 de maig de 2015. 

- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 
concepte es produirà el dia 6 d'agost 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.- DECLARAR  l’exempció  de l'autoliquidació de la taxa i l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en aplicació  de l’ordenança fiscal municipal corresponent.   
  

3r.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels 

recursos que  poden interposar. 
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3.1.4. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-
2015/7. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 

consistents en “Instal·lació d'una piscina ” i emplaçada a     

  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 6 de maig de 2015. 

 Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 
concepte es produirà el dia 6 d'agost 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  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. . Exp.: 050302.01-2015/8. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres consistents en 
“Substitució de caixers i adequació d'accés” i emplaçada a    d’aquest 
municipi. 
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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 6 de maig de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 6 de juny 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  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. 
 
3.1.6. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/10. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres consistents en 
“Treballs preliminars per a l'adequació de la masia de Puigfrancor fase II” i emplaçada a 

 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 6 d'abril de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 6 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. 
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- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un 
abocador autoritzat. 

- Cal disposar amb caràcter previ a l’inici de les obres, de l’acta de control de l’obra 
d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 

 
2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de  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. 
 
3.1.7. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-
2015/11. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Reparació de boquet ” i emplaçada a     
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 6 d'abril de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 6 de juny 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  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 
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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 del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, 2015. 
 
Vista la publicació de la Diputació de Girona de la convocatòria per a l’any 2015 del “Fons 
de Cooperació Econòmica i Cultural”, 
 
Atès que l’import atribuït a l’Ajuntament de Camprodon dins el marc d’aquest fons per a 
l’any 2015 és de 34.176,00€,  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona la concessió de la subvenció de 34.176,00€ 
en concepte de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural” per al 2015.                                  
  
2r.- COMPROMETRE’S a realitzar l’activitat per a la qual es demana aquesta subvenció. 
  
3r.- 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 a l’acord precedent. 
 
4t.- TRAMETRE certificació d’aquest acords a la Diputació de Girona. 
 
4.2. Sol·licitud d'adhesió al Pla Agrupat de Formació 2015 de l'ACM, la Diputació de 
Girona, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona i sindicats UGT, CCOO i Csi-F. 
 
Atès que l’Associació Catalana de Municipis, la Diputació de Girona, la Diputació de 
Lleida, la Diputació de Tarragona i els sindicats d’UGT, CCOO i CSI-F promouen el Pla 
Agrupat de Formació per a l’any 2015 per a les administracions públiques,  
 
Un cop considerat l’interès i la conveniència d’adherir-se a aquest Pla, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR l’adhesió al Pla Agrupat de Formació 2015. 
 
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 a l’acord precedent. 
 
3r.- TRAMETRE certificació d’aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis.  
 
5. Peticions 
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5.1. Concessió quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   
amb motiu de jubilació -  
 
Vista la petició presentada per la    sol·licitant la quota reduïda 
de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals del  

 d’aquesta Vila. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APLICAR la quota reduïda de l’ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa per 
a la prestació del servei de gestió de residus municipals. 
 
 2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta excepció            
tindrà efectes a partir de  l’exercici  2015 i successius. 
 
5.2. 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  
 
Atès que ha comunicat que l’activitat s’ha donat de baixa el 01 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 

 
 
2n.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i comunicar que aquesta 
exempció tindrà efectes a partir de l’exercici 2015. 
 
5.3. Concessió de subvenció a la Fundació Esclerosi Múltiple. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Rosamaria Estrany com a presidenta de la 
Fundació Esclerosi Múltiple per a la concessió d’un ajut econòmic, 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta 
Fundació,  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- COL·LABORAR amb la Fundació Esclerosi Múltiple amb una donació de 100,00€. 
 
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 la Fundació Esclerosi Múltiple. 
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6. Expedients sancionadors de circulació 
 
6.1. Desestimació escrit d'al·legació -  
 
IDENTIFICACIÓ D’EXPEDIENT 
 
Expedient contra  amb denúncia número de justificant 
0398640058621 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 0398640058621 de data 
02/10/2014, efectuada 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, pel fet de 
“Estacionar un vehicle en els passos senyalitzats per a vianants, minusvàlids o ciclistes”, 
s’incoa procediment sancionador atès que aquest vulnera l’article  15  apartat  12-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. 
- Sol·licitud obertura període proves. 
- Veure expedient. 
 
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 
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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. 
 
Respecte la sol·licitud de còpia dels documents obrants a l'expedient d'acord amb l'article 
35 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, l'interessat pot adreçar-se mitjançant cita prèvia trucant 
al telèfons que consten en les notificacions a Xaloc i demanar vista de l'expedient. En el 
cas de voler còpies del mateix, haurà d'acord amb l'establert a l'article 37.8 de la Llei 
30/1992 de 26 de novembre, acreditar el previ pagament de les taxes corresponents. 
 
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. 2014/00095705  imposada al conductor del 
vehicle matrícula B-9660-VK per “Estacionar un vehicle en els passos senyalitzats per a 
vianants, minusvàlids o ciclistes“ art. 15.12 de OMC Ordenança Municipal de Circulació, 
atès que els fets 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  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. 
                       
6.2. Desestimació escrit d'al·legació -  
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IDENTIFICACIÓ D’EXPEDIENT 
 
Expedient contra  amb denúncia número de justificant 
0398640063436 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 0398640063436 de data 
08/10/2014, efectuada 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, pel fet de 
“Estacionar un vehicle en un gual correctament senyalitzat, ocupant-lo totalment o 
parcialment”, s’incoa procediment sancionador atès que aquest vulnera l’article  15  
apartat  18-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. 
- Càrrega i descàrrega. 
- Manca notificació. 
- Parada i no estacionament. 
 
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. 
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En relació a l'al·legació efectuada pel recurrent cal indicar al respecte que la notificació de 
denúncia es va enviar a la direcció del vehicle que consta a la DGT, C/ Altos hornos. 
 
Respecte la maniobra realitzada, s'ha d'aclarir,  al recurrent que la parada significa 
segons  l'apartat 67 de  l'annex I del RDL 339/1990 de 2 de març, amb la redacció 
donada per la modificació a través de la Llei 19/2001 i d'acord amb l'Ordenança municipal 
de circulació, significa una immobilització voluntària del vehicle per un temps inferior a 
dos minuts sense que el conductor pugui abandonar-lo. 
 
Consta a l'expedient el butlletí de denúncia que recull la causa de la no notificació "in situ" 
deguda a la absència per part del conductor. És evident que no podem considerar la 
maniobra de parada sinó d'estacionament. D'altra banda, la simple manifestació dels fets 
per part de l'interessat, sense exercir el més mínim esforç probatori no pot produir per sí 
mateixa la pretesa nul·litat de les actuacions. Per això, el recurrent ha d'atenir-se al que 
es disposa per aquest procediment en  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. 
 
En el cas que ens ocupa el recurrent no aporta cap prova admesa en dret que recolzi les 
seves manifestacions. 
 
La tipificació de les conductes sancionables per les Ordenances Municipals és una 
actuació comuna i no contrària al principi de tipicitat i reserva de llei de l'article 25 de la 
Constitució Espanyola. 
 
Aquesta controvèrsia va ser resolta per T.S.J. de Catalunya en sentència del 5 d'abril de 
1995, especificant que sempre que es respecti la necessitat d'intervenció de la Llei ( no 
només com a norma atributiva de potestats sinó també en ordre al principi de tipicitat) pot 
acudir-se a la naturalesa del reglament com "una tècnica de col·laboració amb la llei", en 
la que aquesta contingui els límits bàsics i la genèrica previsió de les conductes  i les 
sancions, permetent, posteriorment, per mitjà d'una remissió normativa o sense ella, que 
el reglament entri a innovar en la matèria amb previsions típiques més concretes o 
específiques. 
 
Això ve establert per l'article 129.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú: "Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o 
graduaciones al cuadro de infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin 
constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la 
Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más 
precisa determinación de las sanciones correspondientes". 
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Aquesta és la possibilitat més factible de convivència entre els principis de tipicitat i 
legalitat, per una banda, i per l'altra l'autonomia de les Corporacions Locals ( el 
desenvolupament legal de les quals es realitza mitjançant Ordenances Municipals), 
també és constitucionalment consagrat. 
 
Els Municipis tenen competència en matèria de Trànsit, Seguretat Vial i règim d'ús de les 
vies urbanes  (arts.4 i 25.2b) Llei de Bases de Règim Local i art.7 del RDLeg 339/90 de 2 
de març per tant tenen competència per regular el règim de la parada i l'estacionament en 
les vies públiques urbanes, i la denúncia de les infraccions i la seva sanció en aquest 
àmbit són oportunes per l'exercici de tal competència. EL RDLeg  339/1990 de 2 de març 
estableix un catàleg genèric de conductes sancionables, i les corresponents sancions, en 
els articles 65, 66 i 67, per el que l'ulterior concreció d'aquestes  realitzada mitjançant les 
Ordenances Municipals per a què aquestes contribueixin a una correcta identificació de la 
conducta o a una més precisa determinació de les sancions corresponents , ha de 
considerar-se legítima. 
 
Per tant en el present cas no té fonament l’al·legació realitzada pel recurrent ja que 
l'Ordenança no altera l'establert en la Llei sinó que l'únic que fa és desenvolupar el que 
en aquesta s'estableix. 
 
L'article 67 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el Text articulat 
de la Llei de Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor Seguretat Viària aprovada mitjançant 
RD 339/1990, de 2 de març,  estableix que les sancions amb caràcter greu, com és el cas 
que ens ocupa, són sancionades amb una multa de 200 euros. 
 
De l'exposat es dedueix que la quantia de la sanció respon a un criteri de proporcionalitat 
fixat per imperatiu legal, la infracció, seguint el que disposa l'article 65.4 és de caràcter 
greu i, en conseqüència, és sancionada amb  de multa. 
 
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”   
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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. 2014/00095333 imposada al conductor del 
vehicle matrícula -2036-DNX per “Estacionar un vehicle en un gual correctament 
senyalitzat, ocupant-lo totalment o parcialment “art. 15.18 de OMC Ordenança Municipal 
de Circulació , atès que els fets 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  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. 
 
6.3. Desestimació escrit d'al·legació segons relació 30/01/2015. 
 
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, 
contra els subjectes 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, 
funció que correspon a la junta de Govern local per Decret de delegació de 9 de juliol de 
2007 ( BOP 146 del 24 de juliol).  
 
Vistes les al·legacions presentades pels denunciats contra les denúncies que  es tramiten 
als expedients en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària que 
figuren al llistat que s’adjunta, les quals no aporten dades noves o diferents de les 
inicialment constatades pel denunciant i no desvirtuen  l’establert a l’article 75 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, i l’article 14 del RD 320/1994 de 25 de febrer. 
Vist el que disposa l’article 69 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, 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 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. 
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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 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. 
 
Vist l’establert a l’article 13.2 del RD 320/1994 de 25 de febrer. 
 
Vistes les anteriors consideracions, les diligències practicades i la formulació de la 
proposta de resolució realitzada 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 establerta (STS de 19/12/2000) 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 les al·legacions presentades per les persones interessades 
contra la denúncia formulada en relació a l’expedient en matèria de trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat viària, que s’identifica al llistat que s’adjunta, atès que els fets 
denunciats no han quedat desvirtuats, d’acord amb l’art.14, del Real Decret 320/1994, de 
25 de febrer. 
 
SEGON.-  IMPOSAR la sanció que figura al llistat annex a les persones denunciades com 
a responsables de la comissió d’una infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles 
a motor i seguretat viària .  
 
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 
2014/00063300  i finalitza per 2014/00094486  

 
 
6.4. Estimació d'al·legació, segons relació 30/01/2015. 
 
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). 
 
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 
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s’adjunta les quals desvirtuen les denuncies efectuades 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. 
 
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 5 al·legacions presentades pels interessats per la comissió d’una 
infracció contra normes de trànsit i seguretat viària, dins del municipi que comença 
per 2014/00061175  i finalitza per 2014/00108012 

 
 
6.5. Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària, segons relació 23/01/2015. 
 
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.  
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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 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. 
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ANNEX: 
Llistat corresponent a 36  expedients sancionadors que comença per exp. núm. 
2014/00105258 i finalitza per exp. núm. 2015/00004336 
 
6.6. Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària, segons relació 30/01/2015. 
 
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: 
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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 10 expedients sancionadors que comença per exp. núm. 
2014/00111788 i finalitza per exp. núm. 2015/00005482. 
 
6.7. Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària, segons relació 05/02/2015. 
 
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 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 
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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 14 expedients sancionadors que comença per exp. núm. 
2015/00005584 i finalitza per exp. núm. 2015/00006825. 
 
7. Assumptes sobrevinguts 
 
7.1. Altes i baixes rebuts taxa de gestió de residus . 
 
Atès que s’ha inclòs en el padró corresponent al padró de la taxa per la prestació del 
servei de gestió de residus municipals, a diferents contribuents de manera indeguda,  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar al Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès que procedeixi a 
formalitzar  la baixa dels rebuts números: 
 
Prestació del servei de gestió de residus municipals. 

 
Núm. Rebut Subjecte Passiu Import 
1402003428   
1402004062    
 
Segon.- Aprovar la liquidació  de la taxa al subjecte passiu que correspongui, d’acord 
amb el següent detall: 
 
Rebut número: 1402003428 
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Subjecte passiu:  
NIF:  
Adreça Fiscal:  
Adreça Tributària:  
Tribut:Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals 2n. semestre 2014 
Ordenança Fiscal: Número 19 
Total liquidació: 65,61 € 
 
Rebut número: 1402004062 
Subjecte passiu:  
NIF:  
Adreça Fiscal:  
Adreça Tributària:  
Tribut:Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals 2n. semestre 2014 
Ordenança Fiscal: Número 19 
Total liquidació: 65,61 € 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució al Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès. 
 
7.2. Devolució aval. France Telecom España, S.A. PA 124/2011. 
 
Vista la sentència 68/2015 del Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  
de 22 de gener de 2015 en relació al procediment abreujat 124/2011, interposat per 
France Telecom España, S.A. contra la liquidació 6/2010, corresponen al 4t trimestre de 
2010 de la “Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general”, per import de 451,99 €.  
 
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: 
 
1r.- APROVAR la devolució de l’aval per import de 451,99 € dipositat per France Telecom 
España, S.A. 
 
2n. COMUNICAR la present resolució a France Telecom España, S.A. a la recaptació 
municipal i al Servei Jurídic de la Diputació de Girona a l’efecte de donar compliment a La 
sentència 68/2015 del Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  de 22 de 
gener de 2015. 
 
7.3. Devolució aval. France Telecom España, S.A. PA 20/2011. 
 
Vista la sentència 69/2015 del Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  
de 22 de gener de 2015 en relació al procediment abreujat 20/2011, interposat per France 
Telecom España, S.A. contra la liquidació 3/2010 corresponent al 1r, 2n i 3r trimestre de 
2010 de la “Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general”, per import de 1.355,97 €.  
 
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: 
 



 

23 
 

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

 

1r.- APROVAR la devolució de l’aval per import de 1.355,97 € dipositat per France 
Telecom España, S.A. 
 
2n. COMUNICAR la present resolució a France Telecom España, S.A.  a la recaptació 
municipal i al Servei Jurídic de la Diputació de Girona a l’efecte de donar compliment a La 
sentència 69/2015 del Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  de 22 de 
gener de 2015. 
 
7.4. . Devolució d'ingressos per 
ICIO.  Exp.: 050302.01-2014/68. 
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de 2014 va concedir a la 

 llicència per execució d’obres 
consistents en “Reforma i condicionament de les tribunes de la façana” emplaçada al 

 d’aquest municipi. 
 
Vist que en el mateix acord va aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ICIO) i l'autoliquidació de la taxa per import de  en aplicació 
de les ordenances fiscals municipals corresponents. 
 
Vista la instància de data 5 de desembre de 2014 presentada per la  

 aportant justificants que acrediten que un cop 
finalitzada l’obra el PEM és inferior al que es va aportar per a la concessió de la llicència i 
sol·licitant la devolució de la diferència de l’ICIO, per import de  que va fer efectius 
d’acord amb liquidació aprovada. 
 
Comprovat que la suma dels justificants de despesa de l’execució de les obres es situa per 
sobre dels paràmetres  de referència establerts en l’annex de l’ordenança municipal 
reguladora de l’ICIO, essent per tant procedent la devolució d’ingressos indeguts sol·licitada.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- ESTIMAR la petició i ORDENAR la devolució d’ingressos indeguts corresponent a la 
quota ingressada de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres corresponent a 
l’expedient 050302.01-2014/68, per import de    
 
2n.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades amb expressió dels recursos 
que poden interposar i comunicar-ho a la tresoreria i la intervenció municipals. 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 20:35 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 




