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ACTA NÚM. JGL2015/7 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRER DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:30 hores del dia 27 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. Llicències i comunicacions prèvies 
2.1. Obres 
2.1.1. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 
050302.01-2015/16. 
2.1.2. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/18. 
2.1.3. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/19. 
3. Contractacions 
3.1. Contracte menor. Senyalització turística i cultural. Exp.: 04.03.04-2015/1. 
4. Sol·licituds oficials 
4.1. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a la millora de les noves 
tecnologies. 
4.2. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a la promoció i foment de 
l'activitat fisicoesportiva. 
5. Peticions 
5.1. Llicència per ocupació de la via pública amb materials de construcció -  

  
5.2. Concessió quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   amb 
motiu de jubilació -  
5.3. Resolució de recurs de reposició taxa de residus  -  

 
6. Assumptes sobrevinguts 
6.1. Sol.licitud bestreta personal laboral. 
6.2. Comissió de serveis per l'assistència a la "Jornada de la liquidació pressupostària 
2014". 
6.3. Ordre d'embarg de l'Agència Tributària al  
 

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

Assistents 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 

 

S’excusa 
JOAN GUILLAUMES VILA 
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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 20 de febrer de 2015.  
 
2. Llicències  
 
2.1. Obres 
 
2.1.1. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 
050302.01-2015/16. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució 
d’obres consistents en “Col·locació gres al terra” i emplaçada   

 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 27 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 27 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. 
 
2.1.2. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/18. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Conservació de la presa” del riu Ter 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 particulars: 
- Caldrà autorització de l'organisme competent 

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

concepte es produirà el dia 6 de juny 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 novembre 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. 
 
2.1.3. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-
2015/19. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Obertura d'una rasa per a la construcció d'un pou de drenatge i la seva 
connexió al col·lector públic” i emplaçada a la  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: 
- El manteniment del pou decantador anirà a càrrec de la propietat, evitant sempre 

l'entrada de materials arrossegats per l'aigua a la xarxa pública. 
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- Abans de l’inici de les obres caldrà dipositar un aval per import de 1.500,00 €, per 
tal de garantir la reposició del paviment en igual o millors condicions que 
l’existent.  

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

concepte es produirà el dia 27 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 27 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. Contractacions 
 
3.1. Contracte menor. Senyalització turística i cultural. Exp.: 04.03.04-2015/1. 
 
Atesa la necessitat de realitzar la senyalització turística i cultural d’aquest municipi, amb 
un pressupost màxim de 50.000,- € (IVA no inclòs) amb càrrec a la partida del pressupost 
vigent 1.330.62501 Inversió en millores d’edificis i senyalització.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la despesa per import de màxim de 50.000,- € (IVA no inclòs) amb destí a 
la contractació menor de la senyalització turística i cultural del terme municipal de 
Camprodon, amb càrrec a la partida 1.330.62501 del pressupost municipal vigent.  
 
2n.- SOL·LICITAR ofertes a les següents empreses i establir el dia 13 de març a les 
catorze hores com a termini per a la presentació de les ofertes: 

- CULTURÀNIA, SC (miquel@culturania.net) 
- ATICS SL -Arqueologia i Patrimoni (montse@atics.org) 
- DISSRUT SL – Senyals (masaal3@gmail.com). 
-  

 
4. Sol·licituds oficials 



 

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. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a la millora de les noves 
tecnologies. 
 
Vista la convocatòria pública de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de 
l’àrea de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la Diputació de Girona per a l’any 
2015,  
 
Atesa la necessitat de millorar els recursos en noves tecnologies de l’Ajuntament de 
Camprodon,  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció amb la finalitat de coadjuvar 
amb aquesta Corporació en el finançament de les despeses corresponents a l’actuació de 
millora de les noves tecnologies de l’Ajuntament. 
  
2n.- COMPROMETRE’S a realitzar l’activitat per a la qual demanem aquesta subvenció. 
    
3r.- INSTAR a l'Alcaldia presidència, el Sr. Esteve Pujol i Badà perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
4t.- TRAMETRE certificació d’aquest acords a la Diputació de Girona. 
 
4.2. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a la promoció i foment de 
l'activitat fisicoesportiva. 
 
Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per a la promoció i foment 
de l’activitat fisicoesportiva destinades als ajuntaments i publicada al BOP núm. 40 de 27 
de febrer de 2015, 
 
Atès que l’Ajuntament de Camprodon organitza diverses actuacions durant l’any de 
foment i pràctica de l’esport, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona la concessió d’una subvenció d’acord amb la 
línia de subvencions per a municipis de menys de 5.000 habitants a la promoció i foment 
de l’activitat fisicoesportiva. 
  
2n.- COMPROMETRE’S a realitzar les activitats per a la qual es demana aquesta 
subvenció. 
  
3r.- INSTAR a l'Alcaldia presidència, el Sr. Esteve Pujol i Badà perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
4t.- TRAMETRE certificació d’aquests acords a la Diputació de Girona. 
 
5. Peticions 
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5.1. Llicència per ocupació de la via pública amb materials de construcció -  
 

 
Vista la petició del  

, en la què sol·licita llicència per ocupació de la via pública amb un 
dúmper per treure runes derivades de la llicència d’obres majors 2014/639 al davant de la 
vorera del  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 

   1r.-  CONCEDIR  la llicència sol·licitada. 
 

2n.- APROVAR la liquidació  de  la taxa per ocupació de la via pública corresponent.  
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar . 
 
5.2. 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  

 
 
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 del segon semestre de  l’exercici  2015 i successius. 
 
5.3. Resolució de recurs de reposició taxa de residus  -  

 
 
Vist el recurs de reposició que interposa  

 amb registre d’entrada 1-2015-000298-1 de 
25/02/2015,  contra la resolució de 23/01/2015 per la qual es va desestimar la seva 
sol·licitud la baixa dels rebuts corresponents a la taxa sobre prestació del servei de gestió 
de residus municipals de l’activitat de restaurant  des de 
l’any 2008 fins a l’any 2014 per un import total de 6.160,89 € (principal 4.513,40 €, 
recàrrecs 850,75 €, interessos 738,31 €, i costes 58,43 €). 
 
Atès que el recurrent al·lega: 1.- Que no ha estat el titular de l’activitat, sinó que aquesta 
anava a nom de l’empresa  des de l’any 2008 fins al 2013 i 
posteriorment fins el 2014  2.- Que va 
presentar model 036 de baixa de l’activitat des del 31/12/2007. 3.- Que no és subjecte 
passiu de la taxa que se li ha de reclamar a les empreses que l’han succeït en l’activitat 
del local.  I demana que quedi constància de que la societat que representa no està 
obligada al pagament d’aquests rebuts pendents i es procedeixi a reclamar el pagament a 
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les societats  com a subjectes 
passius.  
 
Atès que la resolució que impugna es fonamenta A) en el fet de que el  

 fins el dia 31 de desembre de 2014, no ha justificat davant del Consorci del Servei 
de Recaptació Cerdanya-Ripollès, la baixa de l’activitat, malgrat acreditar que va tramitat 
la baixa de l’IAE davant la Delegació de l’Agència Tributària  amb data 31 de desembre 
de 2007 (mitjançant model 036). I B) en  que, d’acord amb les dades de què disposa 
aquest Ajuntament, resulta que el restaurant situada al  ha mantingut 
invariable la seva activitat econòmica fins a dates recents (finals de 2014), essent usuari 
del servei municipal  de recollida i gestió de residus sòlids, objecte de la taxa de qual 
reclama la baixa dels rebuts girats.   
 
Atès que, malgart l’interessat aporta còpia de dos contractes privats relacionats amb 
l’activitat que s’ha vingut desenvolupant en el local, és evident que els pactes entre 
tercers no vinculen a l’Administració Pública.  
 
Atès que s’ha comprovat que  en aquest Ajuntament no hi ha constàcia d’haver rebut 
comunicat del canvi de titularitat de l’activitat  ni de cap altre tràmit administratiu relacionat 
amb l’activitat fins el dia 31/12/2014; essent el subjecte passiu de la taxa, a tots els 
efectes, el titular de l’activitat tal com així consta en els padrons cobratoris corresponents.   
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- DESESTIMAR íntegrament el recurs de reposició interposat  

, amb registre d’entrada 1-
2015-000298-1 de 25/02/2015,  contra la resolució de 23/01/2015 per la qual es va 
desestimar la seva sol·licitud la baixa dels rebuts corresponents a la taxa sobre prestació 
del servei de gestió de residus municipals de l’activitat de restaurant situada al  

 des de l’any 2008 fins a l’any 2014 per un import total de 6.160,89 € (principal 
4.513,40 €, recàrrecs 850,75 €, interessos 738,31 €, i costes 58,43 €); en el que demana 
que quedi constància de que la societat que representa no està obligada al pagament 
d’aquests rebuts pendents i es procedeixi a reclamar el pagament a les societats 

 a subjectes passius.  
 
2n.- COMUNICAR  la present resolució al Consorci de recaptació Cerdanya-Ripollès.  
 
3r.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada amb expressió dels recursos que 
pot interposar. 
 
6. Assumptes sobrevinguts 
 
6.1. Sol·licitud bestreta personal laboral. 
 
Vista la petició del treballador , sol·licitant una bestreta per l’import 
de a retornar amb càrrec a la nomina mensual durant 30 mensualitats, des del 
mes de març de 2015 fins el mes d’agost de l’any 2017. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 35 del Conveni Col·lectiu del personal laboral al 
servei de l’Ajuntament de Camprodon. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- Concedir la bestreta sol·licitada per un import de  a retornar en les pròximes 30 
mensualitats amb càrrec a la nomina mensual. 
 
2n.- Notificar aquest acord a la persona interessada i a intervenció. 
 
6.2. Comissió de serveis per l'assistència a la "Jornada de la liquidació 
pressupostària 2014". 
 
Vista la convocatòria de la “Jornada de la liquidació pressupostaria 2014”, organitzada 
per Xaloc. 
 
Atès l’indiscutible interès del contingut del temes a tractar. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR la inscripció i assistència en comissió de serveis de la  

, administrativa, a la jornada que es desenvoluparà el dies 3 i 4 de març de 2015 a 
la sala d’actes de la 4a. Planta de la seu central de Xaloc a Girona. 
 
2n.- NOTIFICAR l’autorització al funcionari interessat i donar compte a intervenció i a 
tresoreria. 
 
6.3. Ordre d'embarg de l'Agència Tributària . 
 
Vista la diligència d’embarg de l’Agència Tributària al  
 
Atès que el  no manté, actualment, relació comercial amb 
l’Ajuntament de Camprodon ni existeixen crèdits pendents de pagar d’operacions 
anteriors. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- COMUNICAR a l’Agència Tributària la impossibilitat de realitzar l’ordre 
d’embargament degut a la no relació comercial, ni crèdits pendents de pagar amb el  

 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 21:30 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 




