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ACTA NÚM. JGL2015/17 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 29 DE MAIG DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:20 hores del dia 29 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. Factures i certificacions 
2.1. Aprovació relació de factures 8/2015. 
3. Llicències i comunicacions prèvies 
3.1. Obres 
3.1.1. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 050302.01- 2015/51. 
3.1.2. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 050302.01- 2015/52. 
3.1.3. Concessió llicència d'obres . .  Exp.: 050302.01- 2015/53. 
3.1.4. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 
050302.01- 2015/54. 
3.1.5. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 050302.01- 2015/56. 
3.1.6. Concessió llicència d'obres . .  Exp.: 050302.01- 2015/57. 
3.1.7. Concessió llicència d'obres . .  Exp.: 050302.01- 2015/58. 
4. Sol·licituds oficials 
4.1. Sol·licitud de subvenció per a la lluita i control de plagues urbanes. 
5. Peticions 
5.1. Concessió de subvenció al Club Tennis Taula Camprodon. 
5.2. Reconeixement 4t. trienni a  .- Funcionària de L'Ajuntament 
de Camprodon. 
5.3. Petició quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   amb 
motiu de jubilació -  
5.4. Petició quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   amb 
motiu de jubilació -  
5.5. Cementiri.- cessió a l'Ajuntament del nínxol número  67 sèrie B  propietat del  

 
5.6. Devolució d'ingressos   
5.7. Concessió de subvenció a El Nou Hípic per a l'organització de Sant Antoni 2015. 
5.8. Concessió de subvenció a l'Associació de Veïns de Font Rubí per a la Festa Major. 
6. Assumptes sobrevinguts 

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

 

S’excusa 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
Convidat 
MIQUEL SALA PLANELLA 
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6.1. Aprovació del conveni amb la Diputació de Girona per a l'adhesió a la  Xarxa de 
Punts d'Informació i Lectura (XPIL). 
6.2. Acord d'incoació d'expedients sancionador i de restitució de la realitat física per obres 
manifestament il·legalitzables  situada en sòl no urbanitzable. Exp.: 
0502.01 -02- -2015/1. 
6.3. Devolució d'aval de garantia. Exp. 050302.01-2015/15. 
6.4. Acord de compareixença en recurs d'apel·lació i nomenament de lletrat. Procediment 
abreujat 353/2011. 
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 15 de maig de 2015. 
  
2. Factures i certificacions 
 
2.1. Aprovació relació de factures 8/2015. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 8/2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 

AUTORITZAR I DISPOSAR el pagament de les factures que es detallen en la relació 
núm. 8/2015 per un import total de 42.673,12 euros amb càrrec a les partides 
corresponents del pressupost municipal vigent, que seran abonades als respectius 
creditors d’acord amb la previsió i disponibilitats de la  Tresoreria Municipal. 
 
3. Llicències i comunicacions prèvies 
 
3.1. Obres 
 
3.1.1. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 050302.01- 2015/51. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres 
consistents en “Substitució de teules trencades i 1,5m. de canal” 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'empraran materials de les mateixes característiques que els existents.  

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

concepte es produirà el dia 29 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 29 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. 
 
3.1.2. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 050302.01- 2015/52. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Treballs de pavimentació, pintura i il.luminació, i obertura  forat  a la 
façana per al trasllat del caixer” i emplaçada a  d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

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

concepte es produirà el dia 29 d'agost de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 29 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 
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davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.1.3. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 050302.01- 2015/53. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució 
d’obres consistents en “Anivellar el sostre del primer pis” i emplaçada a  
01 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 29 d'agost de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 29 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. 
 
3.1.4. Concessió llicència d'obres .   
Exp.: 050302.01- 2015/54. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres consistents en 
“Substitució de les rajoles i lavabos dels banys” i emplaçada a  

d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 



 

5 
 

Plaça de la Vila, 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

 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

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

concepte es produirà el dia 29 d'agost de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 29 d'octubre de 2015. 
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre 

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

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

d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 
 
2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de  en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.1.5. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 050302.01- 
2015/56. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres 
consistents en “pavimentar el terra del terrat i arranjament dels baixos” 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 obres no alteraran ni l'estructura portant ni la distribució.  

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

concepte es produirà el dia 29 d'agost de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de nou mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 29 de febrer de 2016. 
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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. 
 
3.1.6. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 050302.01- 2015/57. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Finalització de les obres exp. 2013/18 per a la instal.lació  d'un elevador” 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 segons les condicions establertes a l'autorització inicial:  

L'autorització no empara les reformes interiors dels habitatges de la 1a i la 3a 
planta, tret de les pròpies de l'elevador.  

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

concepte es produirà el dia 29 d'agost de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de nou mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 29 de febrer 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. 
 
3.1.7. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 050302.01- 2015/58. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres 
consistents en “Repicar, adreçar i enrajolar un bany” i emplaçada a    
d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

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

concepte es produirà el dia 29 d'agost de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 29 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. 
 
4. Sol·licituds oficials 



 

8 
 

Plaça de la Vila, 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 per a la lluita i control de plagues urbanes. 
 
Vista la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per a la lluita i control 
integrat de plagues urbanes publicada al BOP núm. 103 de 29 de maig de 2015, 
 
Atès que l’Ajuntament de Camprodon porta a terme actuacions de lluita i control de 
plagues urbanes, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona la concessió d’una subvenció per a la lluita i 
control integrat de plagues urbanes.. 
  
2n.- COMPROMETRE’S a realitzar la inversió 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. 
 
5. Peticions 
 
5.1. Concessió de subvenció al Club Tennis Taula Camprodon. 
 
Vista la sol·licitud presentada per Isaac Coll Belda com a president del Club Tennis Taula 
Camprodon d’una subvenció per al finançament de la compra de material esportiu 
necessari per al desenvolupament de l’activitat d’aquest club. 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta 
entitat. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- COL·LABORAR amb la compra de material esportiu del Club Tennis Taula Camprodon 
amb una donació de 590,00€. 
 
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. 
 
5.2. Reconeixement 4t. trienni a  .- Funcionària de 
L'Ajuntament de Camprodon. 
 
Atesa la instància presentada  funcionària amb categoria de 
administrativa de l’Ajuntament de Camprodon des del  3 de juny de 2003 en la que sol·licita 
el reconeixement de l’4t. trienni. 
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Comprovades les dades que obren a l’Ajuntament , efectivament es compleixen 12 anys  de 
prestació de serveis per part de la sol·licitant. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- RECONEIXER  el 4t. trienni pels serveis prestats 
ininterrompudament com a funcionària de l’Ajuntament de Camprodon, amb els efectes 
econòmics corresponents. 
 
2n.- COMUNICAR l’acord a intervenció i tresoreria per tal de regularitzar la petició. 
 
3r.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
5.3. Petició quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   
amb motiu de jubilació -  
 
Vista la petició presentada   sol·licitant la quota reduïda de 
la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals del  

 d’aquesta Vila. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APLICAR la quota reduïda de l’ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa per 
a la prestació del servei de gestió de residus municipals. 
 
 2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta excepció            
tindrà efectes a partir del segon semestre de  l’exercici  2015 i successius. 
 
5.4. 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  

 d’aquesta Vila. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APLICAR la quota reduïda de l’ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa per 
a la prestació del servei de gestió de residus municipals. 
 
 2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta excepció            
tindrà efectes a partir del segon semestre de  l’exercici  2015 i successius. 
 
5.5. Cementiri.- cessió a l'Ajuntament del nínxol número  67 sèrie B  propietat del 

 
 
Vista la sol·licitud presentada  en relació al seu escrit 
de data 15 de maig de 2015 i registre d’entrada número 739/2015, cedint a l’Ajuntament 
de Camprodon la propietat del nínxol número 67 sèrie B, del que era titular el seu oncle el 
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Atès que aporta el títol de propietat i el rebut de conservació del cementiri municipal . 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- ACCEPTAR la cessió del nínxol número 67 sèrie B. 
 
2n.-  ABONAR , la quantitat de 180,00 €, al compte bancari 
proposat. 
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat amb indicació dels recursos que  pot                      
      interposar. 
 
5.6. Devolució d'ingressos   
 
Vista la petició  

 sol·licitant la devolució de 178,70 € corresponents a 
l’impost de circulació del vehicle Mercedes Benz matrícula 2544HCK 143,88 € de principal 
més 34,82 €  de despeses de demora 
 
Atès que  el passat dia 16 de juny de 2014 va 
canviar el domicili del vehicle a Camprodon sense haver demanat la bonificació de 
vehicle històric fins el dia 10 de febrer de 2015, motiu pel qual el rebut  ja estava inclòs en 
el padró de l’exercici 2015, per l’import total de l’impost ,  quan l’Ajuntament li va concedir 
la bonificació sol·licitada per acord de la Junta de Govern Local de 13/02/2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-  ESTIMAR la petició   

  i abonar la quantitat de 178,70 € que corresponen a 
l’impost de circulació del vehicle  Mercedes Benz matrícula 2544HCK, dels quals  143,88 € 
corresponen al principal de l’impost cobrat, més 34,82 €  de despeses de demora. 
   
2n.- AUTORITZAR la devolució d’ingressos indeguts . 
 
3r.-  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. 
 
5.7. Concessió de subvenció a El Nou Hípic per a l'organització de Sant Antoni 
2015. 
 
Vista la sol·licitud presentada  com a representant de El Nou Hípic 
d’una subvenció per a l'organització de l’esmorzar del participants a la festivitat de Sant 
Antoni 2015. 
 
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 El Nou Hípic amb una donació de 250,00€ per a l’organització de 
l’esmorzar dels participants a la festivitat de Sant Antoni 2015. 
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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. 
 
5.8. Concessió de subvenció a l'Associació de Veïns de Font Rubí per a la Festa 
Major. 
 
Vista la sol·licitud presentada  per a la concessió d’una 
subvenció a l'Associació de Veïns de Font Rubí per a la Festa Major 2014. 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta 
iniciativa.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR una subvenció de 600€ a l’Associació de Veïns de Font Rubí per tal de 
col·laborar amb les activitats de la festa. 
     
2n.- 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. 
 
3r.- TRAMETRE certificació d’aquest acords als responsables de l’entitat. 
 
6. Assumptes sobrevinguts 
 
6.1. Aprovació del conveni amb la Diputació de Girona per a l'adhesió a la  Xarxa de 
Punts d'Informació i Lectura (XPIL). 
 
Atès que en data 11 d’agost de 2014 l’Ajuntament de Camprodon va sol·licitar a la 
Diputació de Girona l’adhesió a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL) que té 
com a finalitat esdevenir el marc en el qual es realitzi la implementació de les polítiques 
futures del Servei de biblioteques de la Diputació de Girona per als municipis amb menys 
de 3.000 habitants, 
 
Vist que en data 13 de maig de 2015, la Diputació de Girona ha acceptat la sol·licitud de 
l’Ajuntament d’adhesió a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL), 
 
Vist el conveni presentat per la Diputació de Girona que regula aquesta adhesió a la 
XPIL,  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la signatura del conveni regulador de l’adhesió a la Xarxa de Punts 

d’Informació i Lectura (XPIL) de la Diputació de Girona.  
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2n.-  INSTAR a l’Alcaldia presidència, el Sr. Esteve Pujol i Badà en nom i representació de 
l’Ajuntament perquè porti a terme les gestions necessàries per a la formalització i 
implementació d’aquest conveni. 

 
3r.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents.  
 
6.2. Acord d'incoació d'expedients sancionador i de restitució de la realitat física 
per obres manifestament il·legalitzables  situada en sòl no 
urbanitzable. Exp.: 0502.01 -02- -2015/1. 
 
El Pla Especial de Protecció del Bac de Sant Antoni, va ser aprovat definitivament per la 
comissió d’urbanisme de Girona, en data 26 d’abril de 2012, condicionant la seva 
executivitat a la presentació i aprovació d’un Text Refós en el que, entre altres aspectes, 
respecte del Mas Grau “... s’hauran de justificar les llicències atorgades en cadascuna de 
les ampliacions realitzades”  
 
De les cinc edificacions existents a la finca  grafiades amb els números de l’1 al 
5, i representades  al plànol 8a  de l’esmentat pla especial, l’edifici identificat amb el 
número 3 no està emparat per llicència municipal per a la realització de les obres, com 
tampoc ho estan les construccions 4, 5, i l’ampliació de la 2.   
 
Els terrenys on es troben emplaçades les edificacions tenen la classificació de sòl no 
urbanitzable, i el Pla General d’Ordenació Urbana aprovat definitivament el 2 de febrer de 
2000, els inclou dins l’àmbit del Pla Especial del Bac de Sant Antoni.  
 
L’article 237.2 de les Normes del Pla General determinen que els terrenys compresos 
dins l’àmbit d’aquest pla especial, els compresos dins l’Espai Natural de l’Alta Garrotxa, i 
els del Puig de les Relíquies, estan subjectes a una especial protecció. Per altra banda, 
els terrenys on estan implantades les edificacions tenen la consideració de “sòl de 
protecció especial” en el PTPCG.  
 
Vist l’informe de data 29/05/2015 emès per l’Arquitecte Municipal, en relació amb la 
incoació d’expedient de protecció de la legalitat urbanística i sancionador per vulneració 
de la legalitat urbanística per obres manifestament il·legalitzables, del qual es desprèn 
que:  
 
PRIMER. Les actuacions executades, consistent en obres de construcció de tres edificis i 
l’ampliació d’un altre, dins la finca  estan subjectes a llicència urbanística, 
d’acord amb el règim específic que regula l’art. 187.2.b.del TRLU. 
 
SEGON. Les actuacions descrites anteriorment han estat executades sense l’obtenció de 
la preceptiva llicència municipal.  
 
TERCER. Es considera presumpte responsable per la seva participació en els fets a 

 en tant que propietari i promotor de les obres. 
 
QUART. Les actuacions estaven totalment acabades abans del mes de febrer de 2011, 
segons consta en els plànols d’informació del Pla Especial de Protecció del Bac de Sant 
Antoni i, una vegada estudiat el planejament urbanístic, s’entén que les actuacions són 
incompatibles amb l’ordenació territorial i urbanística prèvia a l’entrada en vigor del Pla 
especial que es tramita; motiu pel qual, mentre no estigui vigent el referit pla, correspon la 
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seva qualificació com a MANIFESTAMENT IL·LEGALITZABLES en ordre a la incoació 
del preceptiu expedient de protecció de la legalitat urbanística per part de l’Ajuntament de 
Camprodon, en compliment de l’apartat 2 de l’article 199 del TRLU. 
 
CINQUÈ. Atès que les obres o les actuacions són manifestament il·legalitzables, l’òrgan 
competent, una vegada instruït l’expedient de protecció de la legalitat urbanística, ha 
d’acordar l’enderrocament de les obres, a càrrec de la persona interessada, i ha d’impedir 
definitivament els usos a què podrien donar lloc, d’acord amb el que preceptua l’article 
206.1 del TRLU. 
 
SISÈ. En principi, sense perjudici del resultat de la instrucció, els fets referenciats poden 
ser considerats com a constitutius d’infracció urbanística consistent en ús del sòl i el 
subsòl i d’edificació contraris a l’ordenament jurídic urbanístic que es duguin a terme en 
terrenys que el planejament urbanístic classifica o ha de classificar com a sòl no 
urbanitzable en virtut del que disposa l’article 32.a; tipificada com a molt greu, de 
conformitat amb l’article 213.a, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i els hi pot correspondre una sanció de fins 
a 1.500.000 euros, que s’haurà d’incrementar fins a la quantia del benefici obtingut pels 
infractors, si aquest fos superior.  
 
SETÈ. No es detecten danys i perjudicis relacionats amb l’execució de les obres que 
hagin d’ésser indemnitzats.  
 
VUITÈ. Pel que fa a I'adopció de mesures provisionals tenint en compte que les obres 
són acabades, es considera convenient, sol·licitar davant del Registre de la Propietat la 
pràctica de l’assentament registral que correspongui, segons previsió continguda a I’art. 
204 Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació amb el Reial Decret 1093/1997, 
d'aprovació de les normes complementàries al Reglament de la Llei hipotecària sobre 
inscripció al Registre de la Propietat d'actes de naturalesa urbanística. 
 
NOVÈ: Concorren les circumstàncies que justifiquen la iniciació de l’expedient de 
protecció de la legalitat urbanística i sancionador per infracció urbanística conjuntament.  
 
Atès que, les actuacions són manifestament il·legalitzables per vulneració frontal de la 
normativa urbanística vigent aplicable als terrenys en qüestió; no s’ha de formular 
requeriment previ de legalització adreçat als presumptes responsables de la comissió de 
la infracció urbanística en la tramitació de l’expedient de protecció de la legalitat 
urbanística que s'incoï. 
 
Examinades les actuacions prèvies, de conformitat amb l’article 111 del Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, i l’article 9 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, 
sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat 
de Catalunya, 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 15 de juny 
de 2011, BOP 130 de 8 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Incoar expedient sancionador i expedient de restitució de la realitat física a 

 en relació amb els actes d'edificació i ús del sòl detallats en la part 
expositiva d’aquest acord, executats sense llicència municipal, sobre terrenys situats en 
sòl no urbanitzable d’especial protecció, segons el Pla General d’Ordenació Urbana 
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aprovat definitivament el 2 de febrer de 2000, en la finca  que es declaren 
manifestament il·legalitzables. 
 
Aquests fets es poden tipificar com a infraccions urbanístiques molt greus, de conformitat 
amb l’article 213.a) del  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, i els hi pot correspondre una sanció de fins a 1.500.000 
euros. 
 
SEGON. Nomenar instructor d'ambdós expedients de protecció de la legalitat urbanística, 
de tramitació conjunta, el senyor Luis López i Garcia, Secretari Interventor de 
l’Ajuntament, qui podrà ser objecte de recusació en els termes previstos als arts. 28 i 29 
de la Llei 3011992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del  procediment administratiu comú. 
 
TERCER. Sol·licitar al Registre de la Propietat la pràctica de l’assentament registral que 
correspongui, segons previsió continguda a I’art. 204 Text refós de la Llei d'urbanisme, en 
relació amb el Reial Decret 1093/1997, d'aprovació de les normes complementàries al 
Reglament de la Llei hipotecària sobre inscripció al Registre de la Propietat d'actes de 
naturalesa urbanística. 
 
QUART. Notificar aquesta resolució als interessats amb expressió dels recursos que 
poden interposar.  
 
6.3. Devolució d'aval de garantia. Exp. 050302.01-2015/15. 
 
Vista la petició de devolució d’aval dipositat per , per 
import de 2.000 €, en garantia de la correcta execució d’obra; i l’informe favorable emès 
per l’arquitecte municipal.  
 
La Junta de Govern ACORDA: autoritzar la devolució de l’aval sol·licitada. 
 
6.4. Acord de compareixença en recurs d'apel·lació i nomenament de lletrat. 
Procediment abreujat 353/2011. 
 
Vist el recurs d’apel·lació en el Procediment abreujat 353/2011 interposat  

 contra la Sentència núm. 166/2015 de 21 d’abril de 2015 de la 
Magistrada Jutge del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona. 
 
Considerant que aquest Ajuntament té el deure inexcusable de defensar els seus  drets 
mitjançant l’exercici de les accions pertinents. 
  
Atès el que disposa l’article 85 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- COMPARÈIXER I OPOSAR-SE al recurs d’apel·lació contra la sentència  núm. 
166/2015 del Jutjat Contenciós administratiu  núm. 3 de Girona, recaiguda en el 
Procediment abreujat 353/2011, interposat  
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2n.- DESIGNAR com a lletrats als advocats: JOAN XIFRA GARCIA, RAMON NICOLAZZI 
ANGELATS, CLARA OLLER GIL I MARTA GUILLEN CROSA. 
 
3r.- RATIFICAR el poder per a plets de data 15 de novembre de 2004. 
 
4t.- FACULTAR I INSTAR  a l’alcalde Sr. Esteve Pujol i Badà, per tal de què en nom i 
representació d’aquest Ajuntament formalitzi la petició aprovada i efectuï quantes  
actuacions consideri necessàries al respecte.  
 
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 
 
 




