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ACTA NÚM. JGL2015/11 

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

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:30 hores del dia 27 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 i comunicacions prèvies 
2.1. Obres 
2.1.1. Concessió llicència d'obres .  - Exp.: 050302.01- 2015/24. 
2.1.2. Concessió llicència d'obres .  - Exp.: 050302.01- 2015/25. 
2.1.3. Concessió llicència d'obres .  - Exp.: 050302.01- 2015/26. 
2.1.4. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-
2015/27. 
2.1.5. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-
2015/28. 
3. Sol·licituds oficials 
3.1. Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per al Festival de Música Isaac 
Albéniz.  
3.2. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a projectes d'acció social: 
"Centre de distribució d'aliments de Camprodon. Canvi en el model d'atenció a les 
persones". 
3.3. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona en el marc de la campanya “Del pla 
a l’Acció” per a accions contemplades al PAES. 
4. Peticions 
4.1. Concessió de subvenció a Rotary Club del Ripollès per a la II Nit solidària del 
Ripollès en benefici del Programa de Detecció Precoç de Cáncer de Còlon i Recte. 
4.2. Concessió de subvenció a la Fundació Oncolliga Girona per a l'11è sopar benèfic de 
les delegacions del Ripollès.  
4.3. Petició d'ajornament de tributs pendents i manteniment de la llicència d'activitat.  

 
4.4. Petició de baixa de rebuts per O.V.P. amb taules i cadires  -  

 
5. Assumptes sobrevinguts 

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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5.1. Conveni entre el Consorci de l'Alta Garrotxa, l'Ajuntament de Camprodon i els Amics 
de l'Alta Garrotxa per a la Preservació del Patrimoni Cultural de Sant Valentí de Salarça - 
Fase II (2014). 
5.2. Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per a les activitats de 
"Gaudeix l’estiu al Ripollès", 2015.  
5.3. Acord d'execució subsidiària de danys a la via pública.  

. Exp.: 1503.01-2014/12.  
5.4. . Petició de certificació de silenci administratiu i sobre 
competència de la Junta de Govern Local. Exp.: 0101.01-2015/9. 
5.5. Comissió de serveis per assistència a la "Jornada sobre la protecció de la legalitat 
urbanística: aspectes clau.". 
 

************************************************************* 
 
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 març de 2015. 
 
2. Llicències i comunicacions prèvies 
 
2.1. Obres 
 
2.1.1. Concessió llicència d'obres .  - Exp.: 050302.01- 2015/24. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres consistents en 
“Rehabilitació espais comuns i reparació coberta” 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: 
- La llicència no empara obres a l'estructura ni en la distribució interior.  

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

concepte es produirà el dia 27 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. 
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2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de 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- 2015/25. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres 
consistents en “Substitució de teules de la teulada i arranjament del bany amb col.locació 
de plat de dutxa” 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 27 de maig de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de dotze mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 27 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. 
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2.1.3. Concessió llicència d'obres .  - Exp.: 050302.01- 
2015/26. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres 
consistents en “Arranjament d’una fuita d’aigua del canal” a la  
aigües avall 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 de maig de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de tres 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. 
 
2.1.4. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 
050302.01-2015/27. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres 
consistents en “Repàs de teules malmeses i neteja de la teulada” 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: 

 



 

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

 

Condicions generals: 
 Les obres s’han de començar en un termini de dos 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 tres 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. 
 
2.1.5. Concessió llicència d'obres. .: 
050302.01-2015/28. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Arranjament degoter i canvi teules malmeses” 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 un mes. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 27 d'abril de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 27 de maig de 2015. 
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre 

seguretat i salut a la construcció. 
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un 

abocador autoritzat. 
- Cal disposar amb caràcter previ a l’inici de les obres, de l’acta de control de l’obra 

d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 
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2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de  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. Sol·licituds oficials 
 
3.1. Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per al Festival de Música 
Isaac Albéniz.  
 
Atès que per mitjà de la Resolució CLT/479/2015, de 3 de març, s’ha convocat la 
concessió de subvencions per a festivals de música, 
 
Atès que l’Ajuntament de Camprodon a través de la Fundació Pública Museu Isaac 
Albéniz ha organitzat per a l’any 2015 el XXX Festival Internacional de Música Isaac 
Albéniz, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la concessió 
d’una subvenció per tal de col·laborar econòmicament en la celebració del XXX del 
Festival Internacional de Música Isaac Albéniz.                                   
  
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 i president de la 
Fundació Pública Isaac Albéniz perquè en nom i representació de l'Ajuntament i de la 
Fundació porti a terme les gestions necessàries per tal de donar efectivitat als acords 
precedents. 
 
4è.- TRAMETRE certificació d’aquest acords a la Generalitat de Catalunya. 
 
3.2. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a projectes d'acció social: 
"Centre de distribució d'aliments de Camprodon. Canvi en el model d'atenció a les 
persones". 
 
Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per a projectes d’acció 
social publicada al BOP núm. 36 de 23 de febrer de 2015, 
 
Vist el projecte de “Centre de distribució d’aliments de Camprodon. Canvi en el model 
d’atenció a les persones”, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
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1r.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona la concessió d’una subvenció per a projectes 
d’acció social per al finançament del projecte “Centre de distribució d’aliments de 
Camprodon. Canvi en el model d’atenció a les persones”. 
  
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. 
 
3.3. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona en el marc de la campanya 
"Del pla a l'Acció" per a accions contemplades al PAES. 
 
Vista la convocatòria d’ajuts de la Diputació de Girona per a actuacions del programa “Del 
Pla a l’Acció”, publicada al BOP número 46 de 9 de març de 2015, mitjançant la qual es 
subvenciona actuacions contemplades en el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), 
 
Atesa la conveniència de dur a terme accions de millora de l’eficiència energètica en 
l’enllumenat públic, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona l’atorgament d’una subvenció amb la finalitat 
de coadjuvar el finançament de les despeses corresponents a les actuacions 
contemplades al PAES previstes per aquest 2015.  
 
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. Peticions 
 
4.1. Concessió de subvenció a Rotary Club del Ripollès per a la II Nit solidària del 
Ripollès en benefici del Programa de Detecció Precoç de Cáncer de Còlon i Recte. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Benjami Monforte Martínez com a president de 
l’entitat Rotary Club del Ripollès de col·laboració econòmica per a la celebració de la II Nit 
Solidària del Ripollès en benefici del Programa de Detecció, 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta 
iniciativa,  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
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1r.- COL·LABORAR amb Rotary Club del Ripollès amb una donació de 1.000,00€ en 
concepte d’una taula corporativa a la II Nit Solidària. 
 
2n.- INSTAR al Sr. Esteve Pujol i Badà com a Alcalde de Camprodon perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
3r.- NOTIFICAR els acords precedents a les persones interessades. 
 
4.2. Concessió de subvenció a la Fundació Oncolliga Girona per a l'11è sopar 
benèfic de les delegacions del Ripollès.  
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Vevi Fraile, delegada del Ripollès de la Fundació 
Oncolliga Girona, d’un donatiu de 22 euros per a 11è sopar de les delegacions del 
Ripollès, 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta 
iniciativa,  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- COL·LABORAR amb la Fundació Oncolliga Girona amb una donació de 22,00€. 
 
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 les persones interessades. 
 
4.3. Petició d'ajornament de tributs pendents i manteniment de la llicència 
d'activitat.       

 
 
Vista la petició  

amb registre d’entrada 1-2015-000418-1, de 18/03/15 en la que 
demana: 1.- L’ajornament del pagament del deute per la taxa sobre prestació del servei 
de gestió de residus municipals corresponent a l’activitat de restaurant situada  

 des de l’any 2008 fins a l’any 2014 per un import total de  (principal 
 recàrrecs  interessos  i costes  I 2.- La reactivació 

de la llicència municipal de l’activitat de restaurant concedida segons expedient 2/2005.  
 
Atès que la gestió de recaptació del tribut municipal és competència, per delegació 
d’aquest Ajuntament, del Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, essent  a 
aquest organisme a qui correspon la resolució de la primera petició d’ajornament del 
pagament del deute.  
 
Atès que, si bé és cert que aquest Ajuntament, a petició de l’interessat, va aprovar  la 
baixa del subjecte passiu  del padró de la taxa del 
servei municipal  de recollida i gestió de residus sòlids urbans amb efectes 1/01/2015, per 
acord de la Junta de Govern Local de  23/01/15; no consta que s’hagi tramitat la baixa de 



 

9 
 

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

 

l’activitat autoritzada per llicència municipal de l’activitat de restaurant concedida segons 
expedient 2/2005.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- TRASLLADAR  la petició presentada  al Consorci del 
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, per tal de que resolgui, en el marc de les 
competències delegades per aquest Ajuntament, en relació a l’ajornament del pagament 
del deute per la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus municipals 
corresponent a l’activitat de restaurant situada des de l’any 2008 
fins a l’any 2014 per un import total de  (principal  recàrrecs  
€, interessos  i costes   
 
2n.- REVOCAR l’acord de 23/01/2015 pel qual es va aprovar la baixa del subjecte passiu 

 del padró de la taxa del servei municipal  de 
recollida i gestió de residus sòlids urbans amb efectes 1/01/2015; a l’únic efecte 
d’incorporar novament a aquest subjecte passiu al padró 2015 del referit tribut.   
 
3r.- CONSIDERAR vigent, a tots els efectes, la llicència municipal de l’activitat de 
restaurant concedida segons expedient 2/2005, situada  a nom de 

  
 
4t.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada amb expressió dels recursos que 
pot interposar. 
 
4.4. Petició de baixa de rebuts per O.V.P. amb taules i cadires  -  

 
 
Vista la petició  amb registre d’entrada 1-2015-000470-
1, de 27/03/2015, sol·licitant la baixa dels rebuts corresponents a la taxa per ocupació de 
la via pública amb taules i cadires  de l’activitat de bar  situada a la 

dels períodes 2013 i estiu 2014, per un  import total  
 
Atès que el  amb data 15/7/2013 i registre d’entrada 
1223/2013 va sol·licitar autorització per ocupació de la via pública amb 9 taules i cadires, 
amb data 21/02/2014 va presentar un escrit sol·licitant la  revisió de la liquidació 1/2013, 
al·legant que l’activitat va començar a finals de juliol, acordant la JGL del 21 de febrer 
aprovar una nova liquidació aplicant una bonificació del 50%. 
 
Atès que se li han comunicant diferents escrits en relació a la taxa d’ocupació de la via 
pública amb taules i cadires corresponent a l’activitat,  acceptant sempre les notificacions.  
 
Atès que, d’acord amb les dades de què disposa aquest Ajuntament, resulta que el bar 

 ha mantingut invariable la seva activitat econòmica 
fins a data d’avui, sense que consti comunicació de canvi de titularitat.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- DESESTIMAR la petició presentada  pel  de donar de 
baixa els rebuts corresponents a la taxa per ocupació de la via pública amb taules i 
cadires. 
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3r.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada amb expressió dels recursos que 
pot interposar. 
 
5. Assumptes sobrevinguts 
 
5.1. Conveni entre el Consorci de l'Alta Garrotxa, l'Ajuntament de Camprodon i els 
Amics de l'Alta Garrotxa per a la Preservació del Patrimoni Cultural de Sant Valentí 
de Salarça - Fase II (2014). 
 
Vista la proposta de conveni entre el consorci de l’Alta Garrotxa, l’Ajuntament de 
Camprodon i els Amics de l’Alta Garrotxa per a la preservació del Patrimoni Cultural de 
Sant Valentí de Salarça – Fase II (2014) per a l’aportació de 5.000,00€ per tal de finançar 
la segona fase del projecte de consolidació de l’església de Sant Valentí de Salarça, 
 
Un cop considerada la conveniència d’aprovar aquest conveni,  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR l’adhesió al conveni entre el consorci de l’Alta Garrotxa, l’Ajuntament 

de Camprodon i els Amics de l’Alta Garrotxa per a la preservació del Patrimoni 
Cultural de Sant Valentí de Salarça – Fase II (2014). 

  
2n.- INSTAR a l’Alcaldia presidència, el Sr. Esteve Pujol i Badà en nom i representació de 

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

 
3r.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents. 
 
5.2. Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per a les activitats de 
"Gaudeix l’estiu al Ripollès", 2015.  
 
Vista la proposta presentada pel Sr. Miquel Rovira i Comas com a president del Consell 
Comarcal del Ripollès de signatura d’un conveni per  a la realització de les activitats de 
“Gaudeix l’estiu al Ripollès”, 2015. 
 
Un cop considerada la conveniència de col·laborar amb aquest programa de promoció 
d’un oci alternatiu i activitats de lleure per a la gent jove del Ripollès, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la signatura del conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per a la 

realització de les activitats de “Gaudeix l’estiu la Ripollès”. 
  
2n.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa establerta al conveni d’una quota de 100 

euros. 
 
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 conveni. 
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4t.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents. 
 
5.3. Acord d'execució subsidiària de danys a la via pública.  

. Exp.: 1503.01-2014/12.  
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2014, requerint  

, en qualitat de responsable directe dels danys ocasionats com a 
conductor de camions, perquè en el termini de dos mesos, realitzés les actuacions 
necessàries per a reparar els danys causats a la carretera que va des del nucli de la 

; amb motiu de les 
tasques de transports de troncs de fusta. 
 
Atès que aquell acord va ser notificat en data 21 de juliol de 2014 i ha transcorregut 
àmpliament el termini concedit de dos mesos sense que la persona obligada hagi donat 
compliment al requeriment, pel qual havia de procedir a la realització de les tasques de 
rebliment i anivellat de les vores de la calçada  pavimentada i reposició del paviment, en 
les zones danyades.      
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa Excavacions i Obres J. Colomer i fills, SL. per 
l’execució subsidiària de les tasques requerides per import de  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR l’execució subsidiària de les tasques de rebliment i anivellat de les vores 
de la calçada  pavimentada i reposició del paviment de carretera que va des del nucli de 
la Colònia Estabanell al Pla d’en Plata de Serra Cavallera del terme municipal de 
Camprodon.  
 
2n.- APROVAR la liquidació per import de  per l’execució subsidiària aprovada.  
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels 
recursos que poden interposar.  
 
5.4. . Petició de certificació de silenci administratiu i 
sobre competència de la Junta de Govern Local. Exp.: 0101.01-2015/9. 
 
Vist l’escrit presentat pel  amb registre d’entrada 1-2015-
000444-1, de 24/03/2015 en el que demana que li sigui lliurada certificació de silenci 
administratiu en relació amb la seva petició de 5/02/2015 així com que se li informi de la 
data de la (publicació de la) competència de la Junta de Govern Local per a resoldre els 
acords adoptats en dates 13/03/2015 i 5/02/2015.   
 
Atès que, per acord de la Junta de Govern Local  de 13/03/2015, notificat en data 
18/03/2015, aquest Ajuntament, va resoldre la petició  registrada amb el 
número 1-2015-000190-1, de 6/02/2015; no havent constància, per tant, de que s’hagi 
produït el silenci administratiu del qual reclama certificació.   
 
Atès que la Junta de Govern Local, en relació amb la resolució de referència, ha actuat 
per delegació de l’Alcaldia,  segons Decret de 15.06.11 (BOP de Girona núm. 130 de 
08.07.11).  
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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: 
 
1r.- DESESTIMAR  la petició presentada  amb registre 
d’entrada 1-2015-000444-1, de 24/03/2015 en els que demana que li sigui lliurada 
certificació de silenci administratiu en relació amb la seva petició de 5/02/2015.  
 
2n.- INFORMAR a l’interessat que la Junta de Govern Local, en relació amb la resolució 
de referència, ha actuat per delegació de l’Alcaldia,  segons Decret de 15.06.11 publicat 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 130 de 08.07.11.  
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat amb indicació dels recursos que pot 
interposar.  
 
5.5. Comissió de serveis per assistència a la "Jornada sobre la protecció de la 
legalitat urbanística: aspectes clau.". 
 
Vista la convocatòria de la "Jornada sobre la protecció de la legalitat urbanística: 
aspectes clau.", organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
 
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 Sr. Luis López i 
Garcia, secretari interventor i de la Sra. Eva-Glòria Escolà i Satostegui, administrativa, a 
la jornada que es desenvoluparà el dia 9 d’abril de 2015 a Girona.  
 
2n.- NOTIFICAR l’autorització als funcionaris interessats i donar compte a intervenció i 
tresoreria.   
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 21:10 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 




