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ACTA NÚM. JGL2015/18 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 5 DE JUNY DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:20 hores del dia 5 de juny de 2015, es 
reuneix la Junta de Govern Local a l’objecte de 
celebrar la sessió extraordinària 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. Aprovació de despeses 
1.1. Acord d'execució de sentencia. Aprovació de la despesa d'indemnització imposada. 
2. Llicències 2.1. Obres 
2.1.1. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 050302.01- 2015/30. 
2.1.2. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 
050302.01- 2015/60. 
2.1.3. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 050302.01- 2015/61. 
3. Peticions 
3.1. Col·laboració econòmica amb la Unió Esportiva Camprodon per a la participació dls 
Benjamins en el Campionat de Catalunya.  
4. Disciplina 
4.1. Acord de suspensió de la tramitació  d'expedients sancionador i de restitució de la 
realitat física. Exp.: 0502.01 -02- -2015/1. 
 

************************************************************* 
 
1. Aprovació de despeses 
 
1.1. Acord d'execució de sentencia. Aprovació de la despesa d'indemnització 
imposada. 
 
Atès que la sentència núm. 63/2015 del procediment abreujat 312/2014 del Jutjat 
contenciós administratiu núm. 2 de Girona estima el recurs presentat . 

 condemnant l’Ajuntament a indemnitzar  per l’import de 
14.492,43€ de principal més els interessos legals i costes judicials, per la responsabilitat 
patrimonial de l’administració en l’accident del dia 5 de juny de 2013. 
 
Vist que el càlcul dels interessos meritats puja un total de 1.239,99€  i la liquidació de les 
costes meritades per l’advocat i procurador ascendeix a 4.870,22€. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 

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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1r.- APROVAR la despesa  del procediment per un import total de 20.602,64€ a càrrec a 
la partida 1.1532.21001- Reparació i manteniment de paviments vials. 
 
2n.- ORDENAR el pagament amb subjecció a les previsions de la tresoreria municipal.  
 
2. Llicències  
 
2.1. Obres 
 
2.1.1. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 050302.01- 
2015/30. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per 
execució d’obres consistents en “Col.locació a la part posterior de l'edifici d'un tub que 
reculli l'aigua i l'adreci cap al riu” 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 canalització, en el tram comprès entre el camí del Cementiri i el riu haurà 

d'estar sotmès a la utilització pública per a desgüàs d'aigües pluvials.  
 
Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de quatre mesos. La caducitat per 

aquest concepte es produirà el dia 5 d'octubre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de dotze mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 5 de juny 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.- AUTORITZAR l’ocupació de la via pública al tram comprès entre el camí del Cementiri i 
el riu Ritort.  
 
4t.- 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. 
 
5è.- 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- 2015/60. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució 
d’obres consistents en “Acabament de mur de formigó armat i col.locació de pals i malla 
de color verd” 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 la documentació que fou objecte d'autorització inicial. El mur 

haurà de ser revestit amb maçoneria de pedra del mateix tipus que el ja existent.  
 
Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 5 d'agost de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de dotze mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 5 de juny 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 n 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- 2015/61. 
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Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Substitució de sanitari” 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 5 de setembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de nou mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 5 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. 
 
3. Peticions 
 
3.1. Col·laboració econòmica amb la Unió Esportiva Camprodon per a la 
participació dels Benjamins en el Campionat de Catalunya.  
 
Atès que els membres de la categoria de Benjamins de la Unió Esportiva Camprodon 
participen en el Campionat de Catalunya,  
 
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 Unió Esportiva Camprodon amb una donació de 250,00€ per a 
la participació dels Benjamins al Campionat de Catalunya. 
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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. 
 
4. Disciplina 
 
4.1. Acord de suspensió de la tramitació  d'expedients sancionador i de restitució 
de la realitat física. Exp.: 0502.01 -02- -2015/1. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de 29/05/2015 es va Incoar expedient sancionador 
i expedient de restitució de la realitat física a  en relació amb els actes 
d'edificació i ús del sòl executats sense llicència municipal, sobre terrenys situats en sòl 
no urbanitzable d’especial protecció, en la finca   
 
Les actuacions objecte de l’expedient 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 són incompatibles amb l’ordenació territorial i urbanística prèvia 
a l’entrada en vigor del Pla especial que es troba en tràmit de publicació; motiu pel qual, 
correspon la 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. 
 
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  “... s’hauran de justificar les llicències atorgades en cadascuna de 
les ampliacions realitzades”  
 
En data 29/04/2015 el Ple de l’Ajuntament de Camprodon va adoptar acord de verificació 
del text refós requerit.  
 
En data 2/06/2015 la Comissió d’Urbanisme de Girona va adoptar acord de conformitat 
del text refós del Pla Especial de Protecció del Bac de Sant Antoni promogut i tramès per 
l’Ajuntament de Camprodon en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de 
26/04/2012, i la seva publicació al DOGC a l’efecte de la seva executivitat immediata.  
 
L’entrada en vigor del Pla especial suposa la possibilitat de legalització de les actuacions 
objecte de l’expedient incoat per acord de la Junta de Govern Local del dia 29/05/2015, i 
correlativament, la modificació substancial de la qualificació de les infraccions 
urbanístiques, motiu pel qual, a l’objecte d’evitar tràmits innecessaris en el procediment 
administratiu, s’imposa la suspensió d’aquest fins que es produeixi la publicació al DOGC, 
aprovada per la Comissió d’Urbanisme en reunió del dia 2/06/2015.   
 
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); per unanimitat, ACORDA: 
 
PRIMER. Suspendre la tramitació de 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 



 

6 
 

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

 

situats en sòl no urbanitzable d’especial protecció, segons el Pla General d’Ordenació 
Urbana aprovat definitivament el 2 de febrer de 2000, en la finca   incoat per 
acord de la Junta de Govern Local de 29/05/2015, fins a la data de publicació en el 
DOGC  del text refós del Pla Especial de Protecció del Bac de Sant Antoni.  
 
SEGON. Notificar aquesta resolució a les persones interessades amb indicació de que la 
suspensió suposa la interrupció dels terminis de caducitat de l’expedient i de prescripció 
de les infraccions que s’imputen. 
 
TERCER. Comunicar la present resolució a l’instructor de l’expedient.  
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 20:30 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 




