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ACTA NÚM. JGL2015/15 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 8 DE MAIG DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:15 hores del dia 8 de maig 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.: 050302.01- 
2015/35. 
2.1.2. Concessió llicència d'obres .  - Exp.: 050302.01- 2015/38. 
2.1.3. Concessió llicència d'obres .  Exp.: 
050302.01- 2015/40. 
2.1.4. Concessió llicència d'obres .  Exp.: 050302.01- 
2015/41. 
2.1.5. Concessió llicència d'obres . .Exp.: 050302.01- 
2015/43. 
2.1.6. Concessió llicència d'obres .  - Exp.: 050302.01- 2015/44. 
2.1.7. Concessió llicència d'obres . - Exp.: 050302.01- 2015/45. 
3. Peticions 
3.1.  Bonificació vehicle històric  - . 
3.2. Sol·licitant la baixa de la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus 
municipals  -   
3.3. Sol·licitant la baixa de la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus 
municipals  i manteniment TVC -  . 
3.4. Concessió quota reduïda taxa per a la Prestació del Servei de Gestió de Residus 
Municipals.   per minusvalidesa -     
3.5. Baixa rebut de la taxa sobre la prestació del servei de gestió de residus municipals  - 

 
3.6. Sr. Jordi Batchelli Aulinas en representació de Grup Municipal + Camprodon - 
Esquerra -  Ocupació Via Pública. 
4. Assumptes sobrevinguts 
4.1. Altes i baixes diferents rebuts  - Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 
4.2. Comissió de serveis per assistència a la "Jornada del Compte General 2014" 
4.3.  Baixa de rebuts pendents relació 1/2105 
4.4. Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació 9 del Pla 
General de Camprodon. "Ronda Setcases -Avgda. Sant Joan".  

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

 

Convidat 
MIQUEL SALA PLANELLA   
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4.5. Resposta al requeriment  de l'ACA de data 20 de març de 2015. Expedient 
SN2015000126. Ref.: 0101.01-201515.   
4.6. Reclamació patrimonial. Exp.: 0301.01-2015/1. 
4.7. Acceptació de donació de plafons informatius turístics. Grup municipal +Camprodon-
ERC.  
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 24 d’abril de 2015. 
 
2. Llicències i comunicacions prèvies 
 
2.1. Obres 
 
2.1.1. Concessió llicència d'obres . . Exp.: 
050302.01- 2015/35. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Treure humitats part posterior del garatge” 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 8 de juliol de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 8 de setembre 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. 
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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- 2015/38. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Repàs de la teulada amb substitució de teules trencades, collades amb 
espuma de poliuretà” 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: 
- Les teules seran del mateix tipus i característiques que les existents.  

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

concepte es produirà el dia 8 de juliol de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 8 de setembre 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- 2015/40. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per 
execució d’obres consistents en “Connexió a la xarxa de gas propà” i emplaçada a   

 d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
- S'atorga d'acord amb l'Ordenança d'obres a la via pública.  

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

concepte es produirà el dia 8 de juliol de 2015. 
 Les obres s’han d’acabar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 8 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. 
 
2.1.4. Concessió llicència d'obres .  Exp.: 
050302.01- 2015/41. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Col·locació de llosa part del darrera” 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 8 de juliol de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 8 de setembre de 2015. 
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- 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. .Exp.: 
050302.01- 2015/43. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , 

, per execució d’obres consistents en “Construcció de 4 arquetes per extensió d'una 
línia de BT per a nous subministraments” 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: 
- S'atorga d'acord amb l'Ordenança d'obres a la via pública.  
- Cal aportar un aval per import de 1.500,- € per tal de garantir la reposició dels 

elements que es puguin malmetre a les obres d’urbanització.   
 
Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 8 de juliol de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 8 de setembre 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. 
 
2.1.6. Concessió llicència d'obres .  - Exp.: 050302.01- 2015/44. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “construcció d'un mur de contenció ” 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 8 de juliol de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 8 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. 
 
2.1.7. Concessió llicència d'obres .  - Exp.: 050302.01- 2015/45. 
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Vista la sol·licitud presentada per  

 per execució d’obres consistents en “Obertura d'una cata sobre línia BT per al 
subministrament elèctric provisional” 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: 
- S'atorga d'acord amb l'ordenança d'obres a la via pública. 

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

concepte es produirà el dia 8 de juliol de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 8 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. Peticions 
 
3.1.  Bonificació vehicle històric  -  
 
Vista la petició del  sol·licitant una bonificació de la taxa de l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle marca MONTESA model Cota 335 matrícula  
GE5860Z. 
 
Atès que l’ordenança fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, l’article 5è. apartat 3 diu : 
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”La Comissió de Govern, podrà atorgar una bonificació de fins el 100 per 100 de la quota 
de l’impost pels vehicles històrics, quan els interessats instin la seva concessió indicant 
les dades del vehicle i acreditin suficientment aquella qualitat”. 
 
Atès que de la documentació aportada se’n desprèn el caràcter històric d’aquell vehicle, 
constant com a data de matriculació el dia  15 de juliol de 1987 . 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-  ATORGAR la bonificació del 100 % de la Taxa sobre Vehicles de Tracció Mecànica al 

Sr. Martí Magret Trabal del vehicle marca MONTESA  model Cota 335 matrícula 
GE5860Z. 

    
2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta bonificació 

tindrà efectes per a l’exercici 2016 i successius. 
 
3.2. Sol·licitant la baixa de la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus 
municipals  -   
 
Vista la petició del , sol·licitant la baixa del rebut corresponents a 
la taxa de sobre prestació del servei de gestió de residus municipals de l’habitatge situat 
a   
 
Atès que s’ ha donat de baixa el servei de llum de l’esmentat habitatge, segons 
documentació aportada. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- ESTIMAR la petició en relació de la baixa del rebut corresponent a la taxa sobre 
prestació del servei de gestió de residus municipals de l’habitatge situat a la  

 
 
2n.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta excepció 
tindrà efectes a partir del segon semestre de 2015. 
 
3.3. Sol·licitant la baixa de la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus 
municipals  i manteniment TVC -   
 
Vista la petició del  , sol·licitant la baixa dels rebuts corresponents 
a la taxa de sobre prestació del servei de gestió de residus municipals i manteniment de 
TVC de l’habitatge situat a   
 
Atès que s’ ha donat de baixa el servei de llum de l’esmentat habitatge, segons 
documentació aportada. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- ESTIMAR la petició en  relació a la baixa dels rebuts corresponents a la taxa de 
prestació del servei de gestió de residus municipals i manteniment de TVC  de l’habitatge 
situat a la  
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2n.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta excepció 
tindrà efectes a partir del segon semestre de 2015. 
 
3.4. Concessió quota reduïda taxa per a la Prestació del Servei de Gestió de 
Residus Municipals.   per minusvalidesa -     
 
Vista la petició presentada pel   sol·licitant la quota reduïda de la taxa 
per a la prestació del servei de gestió de residus municipals  de  
d’aquesta Vila. 
 
Atès que a l’Ordenança Fiscal número 19 corresponent a la  Taxa per la Prestació del Servei 
de Gestió de Residus Municipals, l’article 5è. apartat 7,  diu “s’estableix una nova bonificació 
a favor dels subjectes passius que tinguin un grau de minusvalia a partir del 66%” 

 
Atès que el ,  ha justificat  mitjançant  el certificat del Departament de 
Benestar Social i Família que té un grau de disminució del 67%. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APLICAR la quota reduïda de l’ordenança fiscal 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 2015 i successius. 

 
3.5. Baixa rebut de la taxa sobre la prestació del servei de gestió de residus 
municipals  -  
 
Vista la petició de la  , sol·licitant la baixa del rebut 
corresponent a la taxa sobre prestació de l servei de gestió de residus municipals de 
l’activitat situada al  
 
Atès que ha justificat mitjançant model 037 de l’Agència Tributària que l’activitat s’ha 
donat de baixa el 31 de març de 2015. 
 
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 del segon semestre de  l’exercici 2015. 
 
3.6. Sr. Jordi Batchelli Aulinas en representació de Grup Municipal + Camprodon - 
Esquerra -  Ocupació Via Pública. 
 
Vista la petició del Sr. Jordi Batchelli Aulinas en representació de Grup Municipal + 
Camprodon - Esquerra  sol·licitant l’ocupació de la via pública amb inflables   a la Pl. de 
Santa Maria. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR l’ocupació de la via pública amb inflables a la Pl. de Santa Maria. 
 
2n.- NOTIFICAR  el present acord a l’interessat. 
 
4. Assumptes sobrevinguts 
 
4.1. Altes i baixes diferents rebuts  - Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès. 
 
Atès que s’ha inclòs en el padró corresponent a la taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals, padró IBI  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: 
 
a) Prestació del servei de gestió de residus municipals. 

 
Núm. Rebut Subjecte Passiu Import 
1502001181   
1502002378   

 
b) Padró d’IBI 

 
Núm. rebut Contribuent Import 
1514007601   
 
Atès que  ha abonat directament la taxa per aprofitament especial 
del domini públic, directament a l’Ajuntament cal donar de baixa el rebut 
 
1569000005    
 
Segon.- Aprovar la liquidació  de la taxa al subjecte passiu que correspongui, d’acord 
amb el següent detall: 
 
Rebut número: 1502001181 
Subjecte passiu:  
NIF:  
Adreça Fiscal:  
Adreça Tributària:  
Tribut: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.  
Ordenança Fiscal: Número 19 
Total liquidació:  
 
Rebut número: 1502002378 
Subjecte passiu:  
NIF:  
Adreça Fiscal:  
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Adreça Tributària:  
Tribut:Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.  
Ordenança Fiscal: Número 19 
Total liquidació:  
 
Rebut número:  
Subjecte passiu:  
NIF:  
Adreça Fiscal:  
Adreça Tributària:  
Tribut:Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.  
Ordenança Fiscal: Número 19 
Total liquidació:  
 
Rebut número:  
Subjecte passiu:  
NIF:  
Adreça Fiscal:  
Adreça Tributària: Mercat 
Tribut: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.  
Ordenança Fiscal: Número 19 
Total liquidació:  
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució al Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès. 
 
4.2. Comissió de serveis per assistència a la "Jornada del Compte General 2014" 
 
Vista la convocatòria de la “El Compte General 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 Sra. Fina Jordà 
Roura, administrativa, a la jornada que es desenvoluparà el dia 14 de maig 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. 
 
4.3.  Baixa de rebuts pendents relació 1/2105 
 
Vista la relació 1/2015 de rebuts pendents de pagament de diferents deutors 
corresponents a:  

 Impost sobre despeses sumptuàries  per àrees privades de caça,  
 Liquidació número 02/2009 d’aplicació del conveni de 

col·laboració entre l'Ajuntament de Camprodon i telefònica mòbil Espanya per a 
l'expansió de telefonia mòbil a Rocabruna.  
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Atès que per poder liquidar aquest l’impost sobre despeses sumptuàries  cal que 
l’Ajuntament hagi aprovat i tingui en vigor la corresponent Ordenança Fiscal, situació que 
no es produeix en al present supòsit. 
 
Atès que, finalment,  l’antena de telefonia mòbil no va ser col·locada. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR  la baixa dels rebuts que integren la relació 1/2015 per l’import de 
5.822,20 €  pels motius esmentats. 
 
2n.- NOTIFICAR aquesta resolució a la tresoreria i a la intervenció municipal. 
 
4.4. Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació 9 del Pla 
General de Camprodon. "Ronda Setcases -Avgda. Sant Joan".  
 
Vist el projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació 9 del Pla General de Camprodon  
“Ronda Setcases – Avgda. Sant Joan”, promogut per l’Ajuntament de Camprodon i redactat 
per l’arquitecte Sr. Ramon Fortet i Bru en data març de 2015.  
 
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);  

 ACORDA:  
 
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 INICIALMENT el projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació 9 del Pla 
General de Camprodon  “Ronda Setcases – Avgda. Sant Joan”, promogut per l’Ajuntament 
de Camprodon. 
 
2n.- PUBLICAR anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i al web 
municipal relatiu al present acord.  
 
3r.- NOTIFICAR  l’acord a les persones interessades, amb indicació dels recursos que 
poden interposar. 
 
4.5. Resposta al requeriment  de l'ACA de data 20 de març de 2015. Expedient 
SN2015000126. Ref.: 0101.01-201515.   
 
Vist el requeriment del director de l’Àrea de Gestió del Medi de l’Agència Catalana de 
l’Aigua de data 20 de març de 2015, Expedient SN2015000126, sobre la presència 
d’aigües blanques a la xarxa de clavegueram de Font-rubí. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 8/05/2015 i d’acord amb el seu contingut al 
respecte  
 
Atès que no hi ha constància que s’aboquin aigües blanques a la xarxa municipal de 
clavegueram del nucli urbà de Font-rubí. 
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Atès que les aigües residuals de Font-rubí arriben a la nova estació depuradora d’aigües 
residuals (EDAR) d’aquest nucli urbà a través d’una xarxa de clavegueram que fou 
executada entre els anys 1993 i 1995  en desenvolupament de la Unitat d’Actuació 
prevista en el Planejament General aprovat definitivament el 27 d’abril de 1983, vigent a 
Camprodon en aquelles dates.  
 
Atès que la xarxa de clavegueram fou construïda segons el sistema unitari, compartint  la 
mateixa conducció tant les aigües residuals domèstiques com les aigües de pluja que hi 
arriben a través dels embornals després d’un recorregut d’escolament per les vies 
públiques; aquestes aigües tenen, per tant, el caràcter de residuals urbanes, i no d’aigües 
blanques, d’acord amb la definició establerta a l’article 3.5 del Decret 130/2003 de 13 de 
Maig. 
 
Atès que les característiques de la xarxa de clavegueram municipal de Font-rubí, i les de 
les aigües que condueix no han variat des que fou construïda la xarxa, doncs no hi ha 
hagut alteracions ni del traçat ni s’hi ha incrementat sensiblement el nombre de 
connexions i abocaments en el termini de temps transcorregut entre la redacció del 
projecte de construcció de l’EDAR de Font-rubí, i l’actualitat; tractant-se en tot cas 
d’aigües residuals domèstiques. En conseqüència el projecte de construcció de la 
depuradora, promogut per l’Agència Catalana de l’Aigua, que porta data de juny de 2006, 
i que va entrar en servei el 19 de desembre de 2012, hauria d’haver estat redactat tenint 
en compte el sistema de clavegueram del nucli urbà del que n’és la peça final, i les 
característiques de les aigües que arribaven al punt on es va emplaçar la nova 
depuradora, considerant, a més, que el nucli de Font-rubí està constituït per una extensa 
zona urbana amb baixa densitat d’habitatges, per una gran superfície de vials 
pavimentats, i extenses zones verdes, situat en una de les zones habitades amb més alta 
pluviometria de Catalunya.  
 
Vist, per altra banda, que l’article 8.1.c) del Decret 130/2003 de 13 de Maig, invocat a 
l’escrit referenciat, prohibeix l’abocament d’aigües blanques però en cap cas prohibeix 
l’abocament de les aigües residuals urbanes, que són les que s’hi aboquen des que fou 
construïda la xarxa de clavegueram.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- DESESTIMAR el requeriment de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 20 de març de 
2015, Expedient SN2015000126, pels motiu expressats.  
 
2n.- COMUNICAR la present resolució amb expressió dels recursos que es poden 
interposar al director d’Àrea de Gestió del Medi l’Agència Catalana de l’Aigua.  
 
4.6. Reclamació patrimonial. Exp.: 0301.01-2015/1. 
 
Vist l’escrit presentat per la  

, interposant reclamació de responsabilitat patrimonial i    
sol·licitant una indemnització pels danys soferts al vehicle de la seva propietat matrícula 
9427BTB amb motiu del desplaçament a causa del vent d’un contenidor d’escombraries, 
que estava estacionat a la Ctra. Sant Joan, 17 d’aquesta Vila el dia 4 de març de 2015.  
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Considerant que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les administracions de 
tota lesió que pateixin, en qualsevol dels seus béns i drets, pel funcionament dels serveis 
públics, sempre que no concorri força major. 
 
En compliment dels articles 139 i 142 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en virtut de 
l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- NOMENAR com a òrgan instructor del procediment per a determinar si existeix 
responsabilitat per part d’aquest Ajuntament al Sr. Luis López García, tenint en compte 
l’establert sobre abstenció i recusació en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

 
2n.- COMUNICAR a l’Instructor el nomenament i donar-li trasllat de totes les actuacions 
que hi hagi al respecte, i habilitar-lo perquè realitzi totes les actuacions necessàries per a 
comprovar l’existència o no de responsabilitat per part de l’Ajuntament. 

 
3r.- NOTIFICAR als particulars presumptament lesionats la present resolució, concedint-
los un termini de set dies perquè presentin les al·legacions i documentació que estimin 
convenient i proposin les proves que creguin pertinents. 
 
4.7. Acceptació de donació de plafons informatius turístics. Grup municipal 
+Camprodon-ERC.  
 
Vista la petició del Grup municipal +Camprodon-ERC amb registre d’entrada 1-2015-
00381-1 de 12/03/2015 en el que s’exposa que han confeccionat nou plafons d’informació 
turística que volen cedir de manera altruista al municipi i es demana l’acceptació de la 
donació i la seva ubicació d’acord amb el criteri dels serveis tècnics.  
 
Atès que la senyalització turística i cultural integral del municipi ha estat contractada a 
l’empresa Culturània, SC segons acord de la Junta de Govern Local de 13/03/2015, motiu 
pel qual resulta imprescindible l’estudi d’integració en el projecte contractat de les senyals 
objecte de donació, prèviament a la seva col·locació. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- ACCEPTAR  la donació  dels nou plafons d’informació turística que efectua el Grup 
municipal +Camprodon-ERC amb registre d’entrada 1-2015-00381-1 de 12/03/2015 a 
favor del municipi.  
 
2n.- DISPOSAR  que els plafons cedits seran ubicats seguint els criteris d’integració en el 
projecte de senyalització turística i cultural en procés d’execució a càrrec de l’empresa 
Culturània, SC.  
 
3r.- DISPOSAR l’alta dels plafons cedits en l’Inventari de bens municipals.  
 
4t.- NOTIFICAR  el present acord al  Grup municipal +Camprodon-ERC.  
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No havent altres assumptes a tractar, quan són les 20:40 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 




