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MINUTA DE L’ACTA NÚM. JGL2015/22 
 

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

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
16:20 hores del dia 29 de juliol 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. F. 
Xavier Sala i Pujol , 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 de la certificació núm. 1 de l'obra "Rehabilitació dels edificis de Cal 
Marquès i del Convent del Carme per a museu municipal, 3a. fase". 
2.2. Aprovació relació de factures 11/2015. 
3. Llicències i comunicacions prèvies  
3.1. Obres 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/83. 
3.1.2. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-
2015/82 
3.1.3. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/59. 
3.1.4. Ampliació llicència exp. 050302.01-2015/33. Devolució d'ingressos per ICIO. Exp.: 
050302.01-2014/64 i 050302.01-2014/65.  
4. Contractacions  
4.1. Contractació d'EDR Festes per a l'espectacle Sra. Bombolles el 6 d'agost de 2015. 
4.2. Contractació de l'Associació cultural Dos per Quatre per a l'actuació de la cobla 
Ciutat de Girona el 25 de juliol de 2015. 
4.3. Contractació d'EDR Festes per a l'espectacle de Xeringada i Escuma el 13 d'agost de 
2015. 
4.4. Contractació d'EDR Festes per al Taller de maquillatge, xapes i imants el 27 d'agost 
de 2015. 
4.5. Contractació d'EDR Festes per a Jocs Gegants i Taller de Globusflèxia el 20 d'agost 
de 2015. 
5. Peticions  
5.1. Sol·licitant fraccionament pagament O.V.P. - . 
5.2. Queixa per autorització d'ocupació de via pública.  
5.3.  Sol·licitant la compra del columbari número 14 .-   
5.4. Bonificació vehicle per minusvalidesa -  
5.5. Devolució d'ingressos Piscina - . 
5.6.  Bonificació vehicle històric - . 
5.7. Traspàs de drets funeraris -   

Assistents  
F. XAVIER SALA PUJOL 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
XAVIER JUNCÀ MORER 
XAVIER RIGAT GARDELLA 

 

Convidada  
NÚRIA MAS SOLER 
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5.8. Sol·licitant ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal -  
 

5.9. Cementiri.- cessió a l'Ajuntament del nínxol número  59 sèrie C  propietat de la   
 

5.10. Autorització de pas Volta Ciclista - CLUB CICLISTA RIPOLL. 
5.11. Autorització de pas Volta Ciclista - CC OLOT. 
5.12. Assabentat excursió al medi natural en vehicles 4 x 4. "kdda agost Camprodon". 
l'Associació 4x4 Terres de l'Ebre. 
6. Assumptes sobrevinguts 
6.1. Aprovació definitva del projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació 9 del Pla 
General de Camprodon. "Ronda Setcases - Avgda. Sant Joan".  
6.2. Comissió de serveis per assistència a un curs de Dret Urbanístic. 
 

************************************************************* 
 
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 juliol de 2015 
 
2. Factures i certificacions 
 
2.1. Aprovació de la certificació núm. 1 de l'obra "Rehabilitació dels edificis de Cal 
Marquès i del Convent del Carme per a museu municipal, 3a. fase".  
 
Examinada la certificació núm. 1 de l’obra “Rehabilitació dels edificis de Cal Marquès i 
Convent del Carme per a museu municipal, 3a. fase”, lliurada pels directors de l’obra, Srs. 
Rafel Pujol, Santi Llagostera i Montse Muntadas, per un import de 57.449,07€. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la certificació indicada, per import de 57.449,07€ amb càrrec a la partida 
1.330.62501 del pressupost municipal vigent. 
 
2n.- INSTAR al Sr. F. Xavier Sala Pujol 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. 
 
2.2. Aprovació relació de factures 11/2015.  
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 11/2015. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR el pagament de les factures que es detallen en la relació 
núm. 11/2015 per un import total de 131.328,59 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  
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3.1. Obres  
 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/83.  
 
Vista la sol·licitud presentada per  
per execució d’obres consistents en “Treballs de neteja i col.locació de baixans pluvials” i 
emplaçada a  d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); 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 24 d’octubre de 2015. 
� Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 24 de gener 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. 
 
3.1.2. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 
050302.01-2015/82 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres consistents 
en “Obertura de rasa per a reparació claveguera embussada” i emplaçada a  

 d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
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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 24 de setembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 20 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. 
 
3.1.3. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/59.  
 
Vista la sol·licitud presentada per       

, per execució d’obres consistents en “Obertura d'un forat per la façana 
posterior per a la connexió directa dels habitatges al col.lector” i emplaçada a   

  d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
- S'atorga amb les condicions establertes a l'informe del Consell Comarcal.  

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

concepte es produirà el dia 17 de setembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 17 d'octubre 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. 
 
3.1.4. Ampliació llicència exp. 050302.01-2015/33. Devolució d'ingressos per ICIO. 
Exp.: 050302.01-2014/64 i 050302.01-2014/65.  
 
Vist l’escrit amb registre d’entrada 797/2015 de data 27 de maig, presentat pel  

 declarant els cost real i 
efectiu de les obres realitzades, així com els documents que ho acrediten, autoritzades 
per la Junta de Govern Local de data 24 d'abril de 2015 consistents en “Arranjament de 
coberta existent, mitjançant doblat de plaques conformades amb perfil nervat de planxa 
d’acer” a la Exp.: 050302.01-2015/33.  
 
Vist l’escrit amb registre d’entrada 796/2015 de data 27 de maig, presentat pel  

 comunicant que desisteix:  
 
1. De la llicència  d’obres consistents en “Substitució de la cabina de l’ascensor existent” a  

concedida per acord de la Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de 
2014 i sol·licitant la devolució de l’ICIO, per import de  que va fer efectius d’acord 
amb l’autoliquidació aprovada. Exp.: 050302.01-2014/64 
 
2. De la petició de llicència d’obres consistents en “Substitució de la marquesina existent” de 
data 30 de setembre de 2014 i sol·licitant la devolució de l’ICIO, per import de  que va 
fer efectius mitjançat autoliquidació del mateix dia de la presentació. Exp.: 050302.01-
2014/65. 
 
Atès que el meritament de l’ICIO es produeix en el moment de l’execució de les obres, motiu 
pel qual una vegada comprovat que no s’ha produït, procedeix la devolució de les quotes 
ingressades per import de , per aquest concepte tributari en relació als expedients 
050302.01-2014/64 i 050302.01-2014/65. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
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1r. CONCEDIR l’ampliació de la llicència d’obres sol·licitada per un import total de 
.  

 
2n.- APROVAR la diferència de la liquidació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres per import de  en aplicació de l’ordenança fiscal municipal 
corresponent.   
 
3r.- APROVAR la liquidació de la Taxa per import de  aplicació de l'ordenança 
fiscal municipal corresponent. 
  
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que  poden interposar. 
 
4. Contractacions 
 
4.1. Contractació d'EDR Festes per a l'espectacle Sra. Bombolles el 6 d'agost de 
2015. 
 
Vista l’oferta de contractació d’EDR Festes de Montserrat Viñuelas Torner pel dia 6 
d’agost de 2015, per a l’espectacle Sra. Bombolles, per un import total de 290,40 euros 
(iva inclòs).  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en 
virtut de les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest ajuntament. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la contractació de l’actuació proposada i procedir a la signatura dels 
contractes a formalitzar amb l’empresa. 
 
2n.- AUTORITZAR i ATORGAR apoderament suficient a l’empresa contractada per tal 
que procedeixi, en nom de l’Ajuntament a la formalització i liquidació de les altes i 
cotitzacions patronals corresponents a la Seguretat Social dels artistes contractats.  
 
3r.- INSTAR al Sr. Alcalde la signatura i formalització del contracte. 
 
4t.- COMUNICAR aquest acord a l’artista contractat i a intervenció i tresoreria.  
 
4.2. Contractació de l'Associació cultural Dos per Quatre per a l'actuació de la cobla 
Ciutat de Girona el 25 de juliol de 2015.  
 
Vista l’oferta de contractació de l’Associació Cultural Dos per Quatre de la Cobla Ciutat de 
Girona pel dia 25 de juliol de 2015, per un import total de 900 euros (Exempt d’IVA). 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en 
virtut de les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest ajuntament. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la contractació de l’actuació proposada i procedir a la signatura dels 
contractes a formalitzar amb l’empresa. 



 

7 
 

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

 

 
2n.- AUTORITZAR i ATORGAR apoderament suficient a l’empresa contractada per tal 
que procedeixi, en nom de l’Ajuntament a la formalització i liquidació de les altes i 
cotitzacions patronals corresponents a la Seguretat Social dels artistes contractats. 
 
3r.- INSTAR al Sr. Alcalde la signatura i formalització del contracte. 
 
4t.- COMUNICAR aquest acord a l’artista contractat i a intervenció i tresoreria. 
 
4.3. Contractació d'EDR Festes per a l'espectacle d e Xeringada i Escuma el 13 
d'agost de 2015.  
 
Vista l’oferta de contractació d’EDR Festes de Montserrat Viñuelas Torner per 
l’espectacle de Xeringada i Escuma pel dia 13 d’agost de 2015, per un import total de 
423,50 euros (iva inclòs).  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en 
virtut de les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest ajuntament. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la contractació de l’actuació musical proposada i procedir a la signatura 
dels contractes a formalitzar amb l’empresa. 
 
2n.- AUTORITZAR i ATORGAR apoderament suficient a l’empresa contractada per tal 
que procedeixi, en nom de l’Ajuntament a la formalització i liquidació de les altes i 
cotitzacions patronals corresponents a la Seguretat Social dels artistes contractats.  
 
3r.- INSTAR al Sr. Alcalde la signatura i formalització del contracte. 
 
4t.- COMUNICAR aquest acord a l’artista contractat i a intervenció i tresoreria.  
 
4.4. Contractació d'EDR Festes per al Taller de maq uillatge, xapes i imants el 27 
d'agost de 2015.  
 
Vista l’oferta de contractació d’EDR Festes de Montserrat Viñuelas Torner pel Taller de 
maquillatge, xapes i imants pel dia 27 d’agost de 2015, per un import total de 387,20 
euros (iva inclòs).  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en 
virtut de les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest ajuntament. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la contractació de l’actuació musical proposada i procedir a la signatura 
dels contractes a formalitzar amb l’empresa. 
 
2n.- AUTORITZAR i ATORGAR apoderament suficient a l’empresa contractada per tal 
que procedeixi, en nom de l’Ajuntament a la formalització i liquidació de les altes i 
cotitzacions patronals corresponents a la Seguretat Social dels artistes contractats.  
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3r.- INSTAR al Sr. Alcalde la signatura i formalització del contracte. 
 
4t.- COMUNICAR aquest acord a l’artista contractat i a intervenció i tresoreria.  
 
4.5. Contractació d'EDR Festes per a Jocs Gegants i Taller de Globusflèxia el 20 
d'agost de 2015.  
 
Vista l’oferta de contractació d’EDR Festes de Montserrat Viñuelas Torner per Jocs 
Gegants i Taller de Globusflèxia pel dia 20 d’agost de 2015, per un import total de 387,20 
euros (iva inclòs).  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en 
virtut de les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest ajuntament. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la contractació de l’actuació musical proposada i procedir a la signatura 
dels contractes a formalitzar amb l’empresa. 
 
2n.- AUTORITZAR i ATORGAR apoderament suficient a l’empresa contractada per tal 
que procedeixi, en nom de l’Ajuntament a la formalització i liquidació de les altes i 
cotitzacions patronals corresponents a la Seguretat Social dels artistes contractats.  
 
3r.- INSTAR al Sr. Alcalde la signatura i formalització del contracte. 
 
4t.- COMUNICAR aquest acord a l’artista contractat i a intervenció i tresoreria.  
 
5. Peticions 
 
5.1. Sol·licitant fraccionament pagament O.V.P. -  
 
Vista la petició presentada pel , sol·licitant  el fraccionament del 
pagament de diferents rebuts per O.V.P. amb taules i cadires  
dels  exercicis 2012, estiu i hivern  2013 i temporada d’estiu 2014 per l’import total de 696,43 
euros. 
 
Atès que , manifesta amb el seu escrit amb registre d’entrada 
1192/2015 que durant la temporada d’hivern de 2013 no va ocupar la via pública i per tant 
no es deutor del rebut corresponent per l’import de  , i una vegada descomptat 
aquest rebut el deute pendent es de  
 
Atès que , sol·licita poder pagar el deute pendent en dotze quotes 
de  cadascuna a partir del mes d’agost de 2015.  
 
Comprovat que, efectivament, durant la temporada d’hivern de 2013 no va ocupar la via 
pública i, en conseqüència, és procedent corregir la liquidació efectuada.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
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1r.-  ESTIMAR la petició del  i, en conseqüència, anul·lar la 
liquidació corresponent a la temporada d’hivern de 2013 per import de   
 
2n.- ATORGAR el fraccionament del deute pendent  en dotze  terminis mensuals per import 
de  cada un que seran abonats amb càrrec al compte bancari proposat. 
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat amb expressió dels recursos que pot 
interposar i comunicar-ho a la tresoreria i a la intervenció municipal i donar compte a la 
tresoreria i a la intervenció municipal. 
 
5.2. Queixa per autorització d'ocupació de via pública.  
 
Vist l’escrit presentat per  amb registre d’entrada 
de 15/07/2015, en el qual exposen que l’autorització d’ocupació de via pública amb  3 
taules i cadires davant  durant la temporada d’estiu 2015, concedida 
per acord de la Junta de Govern Local de 3/07/2015, suposa perill i obstrueix la circulació 
del vehicle que utilitzen per .  I demana que li sigui facilitat “un 
compromís escrit i signat en el qual acceptin la responsabilitat civil concedit per part d’aquest 
Ajuntament”.  
 
Atès que l’autorització concedida es troba subjecta al que disposa la Secció segona, 
articles 15 i 16 de l’OM d’Ocupació de la Via Pública. Evitant, en tot cas l’obstrucció de 
vianants i vehicles de servei, als quals haurà de facilitar la circulació.  
 
Atès que les llicències i autoritzacions administratives es concedeixen, sempre, sense 
perjudici del dret de tercers i en el marc de les atribucions, obligacions i responsabilitats 
de les administracions públiques competents per raó de la matèria.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- DESESTIMAR  la petició presentada  
amb registre d’entrada de 15/07/2015, pels motius exposats.  
 
2n.- NOTIFICAR  la present resolució amb indicació dels recursos que poden interposar.  
 
5.3.  Sol·licitant la compra del columbari número 14 .-   
 
Vista la  sol·licitud  presentada , en relació al seu escrit de data 
17 de juliol de 2015 i  registre d’entrada número 1136/2015,  en la que sol·licita  la compra 
del columbari número 14. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 

   1r.-  CONCEDIR la titularitat del columbari número  14 . 
 
2n.- LIQUIDAR d’acord amb l’ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa per                 

prestació de serveis en cementiris locals apartat m  (concessió de columbari) la 
quantitat de   i  apartat j (expedició de títols o canvi de nom) la quantitat de 
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3r.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat amb expressió dels recursos que pot 

interposar . 
 
5.4. Bonificació vehicle per minusvalidesa -  
 
Atesa la instància  presentada  en relació a l’exempció de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
Atès que a l’Ordenança Fiscal número 3 corresponent a l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, l’article 4t. apartat 1.g,  diu que són exempts de l’impost: 
 
         “Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús 

exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites 
circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els 
destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta 
condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. A aquests efectes, tindran 
també la consideració de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 
per 100 els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió 
d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els 
pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o 
de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà 
d’aplicació a les persones pensionistes d’invalidesa que als 65 anys optin per una 
pensió de jubilació ordinària, a les persones que acreditin una incapacitat parcial ni a 
les persones que han deixat de tenir la condició d’incapacitat o classes passives.  

 
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats 
hauran d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la 
discapacitat emès per l’òrgan competent. 

 
Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud 
una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït 
per ell mateix o bé es destinarà al seu transport. 

 
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de 
conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual 
s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.  

 
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes 
passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.  
 

Atès que el ,  ha justificat  mitjançant  el certificat del Departament 
de Benestar Social i Família que té un grau de disminució del 65%. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- ATORGAR l’exempció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica  

 del vehicle marca Toyota  model Yaris matrícula GI7948BP. 
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2n.- NOTICAR aquest acord a les persona interessada i establir  que aquesta excepció 
tindrà efectes per a l’exercici 2016 i successius. 

 
5.5. Devolució d'ingressos Piscina -  
 
Vista la petició de  sol·licitant la devolució de  abonats 
de més per la compra de l’abonament individual número 210 de la Piscina Municipal a 
nom  
 
Atès que  al·lega que els dies 29 i 30 de juny es va dirigir a 
l’oficina de turisme per comprar l’abonament amb descompte i al trobar l’oficina  tancada 
va haver de comprar l’abonament a la piscina el dia 1 de juliol i per tant sense el 
descompte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- ESTIMAR la petició   i abonar la quantitat  que 
corresponen a la quantitat abonada de més per l’abonament individual de la Piscina 
Municipal. 
 
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”. 
 
5.6.  Bonificació vehicle històric -  
 
Vista la petició de  sol·licitant una bonificació de la 
taxa de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle marca SUZUKI model 
Santana matrícula  GI2061AB. 
 
Atès que l’ordenança fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, l’article 5è. apartat 3 diu : 
 
”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  14 d'octubre de 1987 . 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.-  ATORGAR la bonificació del 100 % de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a la 

 del vehicle marca SUZUKI  model Santana 
matrícula GI2061AB. 

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

tindrà efectes per a l’exercici 2016 i successius. 
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5.7. Traspàs de drets funeraris -   
 
Vista la petició  
sol·licitant el traspàs de drets funeraris consistents en nínxols a favor de  

 
 
Atès que l’article 19 i 20 del Reglament del Cementiri Municipal, publicat al Butlletí Oficial 
de la Província, de 18 de gener de 2001, regula els traspassos d’aquestes concessions, 
establint-se els requisits per a poder procedir a la seva autorització, establint-se que tots 
els traspassos que autoritzi l’Ajuntament s’hauran d’entendre sense perjudici de tercers, 
es a dir, que només tindran efectes administratius. 
 
D’acord amb el que disposa el Reglament del Cementiri Municipal i un cop vista la 
documentació que consta a cadascun dels expedients, 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- ATORGAR els traspàs o subrogació en la titularitat de la concessió de drets funeraris 
a favor de les persones que es relacionen d’acord amb el següent detall: 
 
Autorització de transmissió a favor de: 

 
Causa de la transmissió: cessió 
Drets meritats:  14,99 € 

Titular actual:   
 

Nínxol núm.: 29 
Sèrie: C 

 
2n.- APROVAR que aquests canvis subjectius s’incorporin al padró de la taxa per a la 
conservació del cementiri corresponen a l’exercici 2016. 
 
3r.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades. 
 
5.8. Sol·licitant ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal -  

 
 
Vista la petició , sol·licitant l’ocupació de la via pública 
amb una parada per a la venda de formatges artesanals de 3,00 metres de llarg x 1,50 m. 
d’amplada al mercat setmanal del diumenge. 
 
Atesa la disposició de superfície suficient per atendre la petició la Junta de Govern Local, 
actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny de 2015, BOP 129 de 7 de 
juliol); ACORDA per unanimitat l’adopció dels següents acords:  
 
1r.- CONCEDIR llicència per ocupació de la via pública amb  una parada per a la venda de 

formatges artesanals de 3,00 metres de llarg x 1,50 m. d’amplada al mercat setmanal 
del diumenge.  

 
2n.- APROVAR la liquidació de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer  i 
ambulants i rodatge cinematogràfic  per l’import de   corresponent al tercer 
trimestre de 2015 en aplicació de les ordenances fiscals municipals vigents. 
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3r.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar . 
 
5.9. Cementiri.- cessió a l'Ajuntament del nínxol número  59 sèrie C  propietat de la 

 
 
Vista la sol·licitud presentada  en relació al seu escrit de 
data 23 de juliol de 2015 i registre d’entrada número 1188/2015, cedint a l’Ajuntament de 
Camprodon la propietat del nínxol número 59 sèrie C. 
 
Atès que aporta el títol de propietat i el rebut de conservació del cementiri municipal de 
l’any 2015. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.-   ACCEPTAR  la cessió del nínxol número 59 sèrie C 
 
2n.-  ABONAR a , la quantitat de  al compte bancari 
proposat. 
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat amb indicació dels recursos que  pot                      
      interposar. 
 
5.10. Autorització de pas Volta Ciclista - CLUB CICLISTA RIPOLL.  
 
Vista la petició del CLUB CICLISTA RIPOLL en la que sol·liciten autorització i 
col·laboració pel pas d’una cursa ciclista anomenada 62ª GRAN PREMI RIPOLL 21è 
MEMORIAL FERMÍ PUJOL el proper dia 29 d’agost de 2015, segons quadrant adjunt. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR la realització de l’activitat que es descriu a la part no resolutòria que es 
portarà a terme el proper dia  29 d’agost de 2015. 
 
2n.- ORDENAR la col·laboració del servei de vigilància.  
 
3r.- ADVERTIR que la present autorització es concedeix condicionada a l’obtenció de les 
autoritzacions, permisos i llicències sectorials que siguin de preceptiva obtenció pel legal 
desenvolupament de l’activitat.   
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat amb expressió dels recursos que pot 
interposar. 
 
5.11. Autorització de pas Volta Ciclista - CC OLOT.  
 
Vista la petició del CLUB CICLISTA OLOT en la que sol·liciten autorització pel pas d’una 
cursa ciclista anomenada IV 100% TONDO el proper dia 20 de setembre de 2015, entre 
les 12:26 i les 12:08 hores. 
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La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR la realització de l’activitat  demanada, que es portarà a terme el  dia  
20 de setembre de 2015 entre les 12:26 i les 12:08 hores. 
 
2n.- ADVERTIR que la present autorització es concedeix condicionada a l’obtenció de les 
autoritzacions, permisos i llicències sectorials que siguin de preceptiva obtenció pel legal 
desenvolupament de l’activitat.   
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat amb expressió dels recursos que pot 
interposar. 
 
5.12. Assabentat excursió al medi natural en vehicles 4 x 4. "kdda agost 
Camprodon". l'Associació 4x4 Terres de l'Ebre.  
 
Vist l’escrit i la documentació presentada pel Consell Comarcal del Ripollès comunicant 
que l’Associació 4x4 Terres de l’Ebre realitzarà una excursió al medi natural anomenada 
“kdda agost Camprodon” que passarà per la comarca del Ripollès els dies 28, 29 i 30 
d’agost de 2015, amb sortida i arribada a Camprodon. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- ASSABENTAR-SE de que l’Associació 4x4 Terres de l’Ebre realitzarà una excursió al 
medi natural anomenada “kdda agost Camprodon” que passarà per la comarca del 
Ripollès els dies 28, 29 i 30 d’agost de 2015, amb sortida i arribada a Camprodon. 
 
2r.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Ripollès. 
 
6. Assumptes sobrevinguts 
 
6.1. Aprovació definitva del projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació 9 del 
Pla General de Camprodon. "Ronda Setcases - Avgda. Sant Joan".  
 
Aprovat  inicialment per acord de la Junta de Govern local de 8 de maig de 2015 el 
projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació 9 del Pla General de Camprodon. “Ronda 
Setcases – Avgda. Sant Joan”, redactat per l’arquitecte Ramon Fortet i Bru,  es va 
sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant anunci en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província n.º 103, de data 
29/05/2015, i en el periòdic el 9nou, de data 25/05/2015. Així mateix, es va concedir 
audiència als interessats per un termini d’un mes  mitjançant citació personal. 

 
En el període d’informació pública es van presentar les al·legacions següents:  

-  Reg. d’entrada 1004/15, de 29 de juny 
- Reg. d’entrada 995/15, de 26 de juny  

En data 20/07/2015, es va emetre informe dels Serveis Tècnics Municipals sobre les 
al·legacions, amb les conclusions següents:  

- . Desestimar l’al·legació.  
-   Incorporar la servitud de pas al projecte.   
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Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la 
Legislació aplicable i la Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’alcaldia segons 
Decret de 26 de juny de 2015 (BOP de Girona núm. 129, de 7/07/2015), per unanimitat,  
ACORDA:  
 
PRIMER. Desestimar l’al·legació presentada  en relació 
amb l’expedient de reparcel·lació de la unitat d’actuació núm. 9, pel motius expressats en 
l’informe de l’arquitecte municipal de data 20/05/2015, del qual es remetrà còpia als 
interessats junt amb la notificació d’aquest acord. 
 
SEGON. Estimar l’al·legació presentada  en relació amb 
l’expedient de reparcel·lació de la unitat d’actuació núm. 9, pel motius expressats en 
l’informe de l’arquitecte municipal de data 20/05/2015, del qual es remetrà còpia als 
interessats junt amb la notificació d’aquest acord, en conseqüència, introduir en 
l’expedient les modificacions indicades en aquell informe. 
 
TERCER. Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació núm. 
9,  amb les rectificacions conseqüència de l’al·legació estimada. 
 
QUART. Publicar aquest acord d’aprovació definitiva en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província i en el periòdic el 9nou. 
 
CINQUÈ. Remetre còpia d’aquest expedient a la comissió territorial d’urbanisme de 
Girona. 
 
SISÈ. Notificar aquest acord als interessats i, una vegada ferm en la via administrativa, 
atorgar la certificació de l’aprovació definitiva que expressi el seu contingut, i a 
continuació inscripció en el Registre de la Propietat. 
 
6.2. Comissió de serveis per assistència a un curs de Dret Urbanístic.  
 
Vista la convocatòria per assistir al curs de Dret Urbanístic, organitzat per l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 
  
Atès l’indiscutible interès del contingut del temes a tractar, La Junta de Govern Local, 
actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny de 2015, BOP 129 de 7 de 
juliol); per unanimitat, ACORDA:  
 
1r.- AUTORITZAR la inscripció i assistència en comissió de serveis  

, a un curs de Dret Urbanístic, que es desenvoluparà els dies 
16,23 i 30 de setembre i 5, 19 i 26 d’octubre de 2015 a Barcelona.  
 
2n.- NOTIFICAR l’autorització al funcionari interessat i donar compte a intervenció i 
tresoreria.   
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 17:30 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 




