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ACTA NÚM. JGL2015/8 
 

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

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:25 hores del dia 6 de març 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  
2.1. Obres 
2.1.1. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050301.01-
2014/21. 
2.2 Rètols 
2.2.1. Concessió llicència. . Exp.: 050302.01-2015/5. 
3. Sol·licituds oficials 
3.1. Sol·licitud dels programes PT05 i PT06 de control de salubritat de les piscines d'ús 
públic. 
4. Peticions 
4.1. Petició quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   amb 
motiu de jubilació -  
5. Assumptes sobrevinguts 
5.1. Comissió de serveis per assistència a la Jornada "La transposició de la nova 
regulació europea de contractació pública: eficiència, simplificació administrativa i 
estratègies per al Governs Locals". 
5.2. Comissió de serveis per assistència al III Seminari d'actualització jurídicoeconòmic.  
5.3. Renovació del conveni de col·laboració econòmica pel manteniment de camins de la 
xarxa Itinerannia. 
5.4. Devolució d’ ingressos indeguts -  
 

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

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

 

S’excusa 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
Convidats 
MIQUEL SALA PLANELLA 
XAVIER GUITART CANO 
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2.1. Obres 
 
2.1.1. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 
050301.01-2014/21. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Construcció escala de peixos ”,  
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 amb les condicions establertes a l’informe d’impacte ambiental aprovat 

per la Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 17 
de febrer de 2015.  

 
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 juny de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de dotze mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 6 de març 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  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. 
 
2.2 Rètols 
 
2.2.1. Concessió llicència.  Exp.: 050302.01-2015/5. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per a substitució del rètol existent a 
la planta baixa de l’edifici situat a la plaça de la Vila, 8 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 sol·licitada.  
 
2n.- ADVERTIR. Que els rètols s’hauran de desmuntar quan aquestes activitats cessin. 
 
3r.- 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. 
  
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persona interessades amb indicació dels recursos 
que  poden interposar. 
 
3. Sol·licituds oficials 
 
3.1. Sol·licitud dels programes PT05 i PT06 de control de salubritat de les piscines 
d'ús públic. 
 
Vista la convocatòria de serveis de DIPSALUT per als següents programes de salut: 
 

- Pt05: Programa d’avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic. 
- Pt06: Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d’ús públic de 

titularitat i/o de gestió municipal. 
 
Atesa la necessitat de dur a terme els controls de salut que reuneixen aquests 
programes, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR l’adhesió als programes mencionats de DIPSALUT.    
 
2n.- INSTAR a l'Alcalde, 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 DIPSALUT. 
 
4. Peticions 
 
4.1. Petició quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   
amb motiu de jubilació -  
 
Vista la petició presentada pel   sol·licitant la quota reduïda de la 
taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals del C/. Galeries, 15 PB 
d’aquesta Vila. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
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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. Assumptes sobrevinguts 
 
5.1. Comissió de serveis per assistència a la Jornada "La transposició de la nova 
regulació europea de contractació pública: eficiència, simplificació administrativa i 
estratègies per al Governs Locals". 
 
Vista la convocatòria per assistir de la Jornada “La transposició de la nova regulació 
europea de contractació pública: eficiència, simplificació administrativa i estratègies per al 
Governs Locals”, organitzada per la Facultat de Dret de la Universitat de Girona. 
  
Atès l’indiscutible interès del contingut del temes a tractar, la Junta de Govern Local, per 
delegació de l’alcaldia, per unanimitat, ACORDA:  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR la inscripció i assistència en comissió de serveis del  

, secretari interventor, a la Jornada “La transposició de la nova regulació europea 
de contractació pública: eficiència, simplificació administrativa i estratègies per al Governs 
Locals”, que es desenvoluparà el dia 19 de març a Girona.  
 
2n.- NOTIFICAR l’autorització al funcionari interessat i donar compte a intervenció i 
tresoreria.   
 
5.2. Comissió de serveis per assistència al III Seminari d'actualització 
jurídicoeconòmic.  
 
Vista la convocatòria per assistir al III Seminari d’actualització jurídicoeconòmic, 
organitzada per la Diputació de Girona a través de Xaloc.  
 
Atès l’indiscutible interès del contingut del temes a tractar, la Junta de Govern Local, per 
delegació de l’alcaldia, per unanimitat, ACORDA:  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR la inscripció i assistència en comissió de serveis del  

 al III Seminari d’actualització jurídicoeconòmic, que es desenvoluparà a 
Girona el dies:  20 de març; 24 d’abril; 29 de maig; 19 de juny; 18 de setembre; 23 
d’octubre i 20 de novembre de 2015. 
 
 2n.- NOTIFICAR l’autorització al funcionari interessat i donar compte a intervenció i 
tresoreria.   
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5.3. Renovació del conveni de col·laboració econòmica pel manteniment de camins 
de la xarxa Itinerannia. 
 
Vista la proposta presentada per el Consorci Ripollès Desenvolupament als 19 municipis 
del Ripollès inclosos en la xarxa Itinerannia de renovació del conveni signat el 2014 de 
finançament de les despeses de manteniment dels camins d’aquesta xarxa desglossat en 
3 nivells de prioritat (segons mapa adjunt): 
 

- Nivell 1: camins prioritaris  
- Nivell 2: camins importants 
- Nivell 3: camins secundaris 

 
Atès que el cost de manteniment dels camins considerats de nivell 1 prioritari serà 
assumit pel Consell Comarcal del Ripollès i els de nivell 2 important i 3 secundaris es 
proposa que siguin assumits pels ajuntaments.  
 
Atès que aquests costos de manteniment per a l’Ajuntament de Camprodon serien: 
 

 Nivell 2: 1.698,57 € (IVA inclòs) 
- Nivell 3: 982,01 € (IVA inclòs) 

 
Atesa la conveniència de finançar el manteniment dels camins considerats de Nivell 2, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la renovació del conveni per aquest any 2015 del finançament dels 

camins de la xarxa Itinerannia del municipi de Camprodon corresponents al nivell 
2,  amb un import de 1.698,57 € (IVA inclòs). 

   
2n.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa establerta de 1.698,57 € (IVA inclòs) pel 

manteniment dels camins de nivell 2.  
 
3r.-  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 contracte aprovat. 

 
4t.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents.  
 
5.4. Devolució d' ingressos indeguts -  
 
Observat error material en el rebut de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa i ordenança fiscal número 11 corresponent a l’estiu 
de 2013 consistent en que es va cobrar l’ocupació de tot l’any (els 12 mesos) per un total 
de 645,72 € en lloc de la part proporcional dels 9 mesos de la temporada d’estiu, que 
suposa una diferència de 269,12 € a  favor de la contribuent, Sra. Carme Bertran  
Pastoret; degut a que l’activitat es va donar de baixa el 29 de setembre de 2013 i per tant 
no s’ha meritat el referit tribut a partir d’aquella data. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
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1r.-  AUTORITZAR la devolució de  al compte bancari proposat. 
   
2n.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb expressió dels recursos 

que pot interposar i comunicar-ho a la tresoreria i la intervenció municipals. 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 21:15 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 




