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ACTA NÚM. JGL2015/24 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
16:15 hores del dia 17 de setembre 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. 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 
2.1. Aprovació relació de factures 13/2015. 
3. Contractacions 
3.1. Contracte de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de 
Camprodon. 
3.2. Contractació del servei de "Revisió i redisseny de l'organització i processos de 
l'Ajuntament de Camprodon". 
3.3. Sol·licitud de dues targetes tipus "tarjeta más cerca" a l'empresa Sociedad Estatal de 
Correos y Telégrafos, S.A. 
4. Sol·licituds oficials 
4.1. Sol·licitar informe favorable a la Comissió Territorial del Patrimoni de Girona referent 
al projecte "Pavimentació dels carrers Isaac Albéniz i Sant Roc". 
5. Peticions 
5.1. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals - Sra. M. Esmeralda 
Cabanach Penella. 
5.2. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -  Sr. Lluis Bassaganya i 
Sánchez. 
5.3. Ampliació llicència d'ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - 
Sra. Laura Anglada Pairolo.  
5.4. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sra. Araceli Judas 
Sánchez. 
6. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
6.1. Aprovació de la liquidació i estat de comptes del cànon de l'aigua del segon trimestre 
de 2015 de Sorea, S.A. 
7. Altres assumptes pendents de resolució  
7.1. Recuperació del 26,23 part de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 
del personal de la plantilla municipal.  
7.2. Conveni de col·laboració econòmica entre l'Ajuntament de Camprodon i l'Associació 
de Comerç i Turisme de la Vall de Camprodon. 

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

 

Convidades  
NÚRIA MAS SOLER 
ANNA COLOMER VILA 
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7.3. Devolució fiança de garantia. Exp.134/2004.  
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 2 de setembre de 2015 
 
2. Factures  
 
2.1. Aprovació relació de factures 13/2015. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 13/2015. 
 
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. 13/2015 per un import total de 12.198,90 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. Contractacions 
 
3.1. Contracte de col·laboració científica entre la Universitat de Girona i 
l'Ajuntament de Camprodon. 
 
Atès que l’Ajuntament de Camprodon està interessat en la realització d’un estudi sobre la 
situació econòmica i financera del citat ens públic, 
 
Vista la proposta de contracte presentada per la Universitat de Girona de dur a terme 
l’estudi mencionat mitjançant el departament d’Empresa d’aquesta universitat, 
 
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 signatura del contracte amb la Universitat de Girona per a l’anàlisi dels 
comptes anuals de l’Ajuntament de Camprodon, per un import total de 4.180,55 euros 
(IVA inclòs). 
 
2n.- INSTAR al Sr. Alcalde la signatura i formalització del contracte. 
 
3r.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents. 
 
3.2. Contractació del servei de "Revisió i redisseny de l'organització i processos de 
l'Ajuntament de Camprodon". 
 
Atès que l’Ajuntament de Camprodon està interessat en la revisió i redisseny de 
l’organització i processos d’aquesta entitat, 
 
Vista la proposta presentada per l’empresa Manageart per a dur a terme aquesta tasca,  
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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.- APROVAR la contractació de l’empresa Manageart per a dur a terme el projecte 

“Revisió i redisseny de l’organització i processos de l’Ajuntament de Camprodon” 
per un import de 17.998,75 euros (IVA inclòs). 

 
2n.- INSTAR al Sr. Alcalde, F. Xavier Sala i Pujol, la signatura i formalització del 

contracte. 
 
3r.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents. 
 
3.3. Sol·licitud de dues targetes tipus "tarjeta más cerca" a l'empresa Sociedad 
Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. 
 
Atès que l’empresa Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. ens ha facilitat 
informació de la seva targeta anomenada “tarjeta más cerca”. 
 
Vista la necessitat d’utilitzar la targeta per poder fers els pagaments de les despeses 
derivades de correus postals.  
 
Vist que les prestacions que ofereix la targeta “tarjeta más cerca” s’adapten a les 
necessitats que té l’Ajuntament de 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.- SOL.LICITAR a l’empresa Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. dues 
targetes de la modalitat “tarjeta más cerca”. 
 
2n.- NOMENAR com a representants a cada una de  les targetes a la Sra. Carme 
Paneque Beltran  i a la Sra. Montserrat Puigmal Puigbó  

 respectivament.  
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades. 
 
4. Sol·licituds oficials 
 
4.1. Sol·licitar informe favorable a la Comissió Territorial del Patrimoni de Girona 
referent al projecte "Pavimentació dels carrers Isaac Albéniz i Sant Roc". 
 
Atès que el 31 d’agost de 2015 es va sol·licitar la inclusió de l’actuació “Pavimentació dels 
carrers Albéniz i Sant Roc”, aprovada pel Ple municipal en sessió de data 11 d’abril de 
2010,  al PUOSC, 
 
Vista la reclamació rebuda el 15 de setembre de 2015 del Departament de Governació i 
Relacions Territorials d’un informe favorable per part de la Comissió Territorial del 
Patrimoni de Girona en relació a aquest projecte per tal d’incloure’l al PUOSC,  
 
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.- SOL·LICITAR a la Comissió Territorial del Patrimoni de Girona un informe referent 

al projecte “Pavimentació dels carrers Albéniz i Sant Roc”. 
 
2n.- COMPROMETRE’S a ajustar el projecte als possibles requeriments o 

condicionants que es derivin de l’informe que emeti la Comissió Territorial del 
Patrimoni de Girona. 

 
3r.-    INSTAR a l'Alcaldia presidència, el Sr. F. Xavier Sala Pujol perquè en nom i 

representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per la 
formalització i implementació dels acords aprovats. 

 
5. Peticions 
 
5.1. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals - Sra. M. Esmeralda 
Cabanach Penella. 
 
Vista la petició de la Sra. M. Esmeralda Cabanach i Penella en representació del Club de 
Gimnàstica Camprodon, sol·licitant poder disposar del Pavelló Llandrius (pista i gimnàs 
petit)  durant el curs escolar 2015/2016 del 15 de setembre de  2015 al 15 de juny de 2016 
els dimarts i dijous de 17:15 a 19:00 hores. 
 
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  l’autorització per poder utilitzar el Pavelló Llandrius (pista i gimnàs petit) els 
dies sol·licitats. 

 
2n.- APROVAR l’exempció del preu públic,  d’acord amb  l’ordenança fiscal número 25 

l’article 4 Bonificacions i exempcions apartat a) segons el qual : Per a les tarifes sobre 
la utilització de les instal·lacions esportives per part de les entitats federatives 
s’estableix l’exempció del preu públic. 

 
3r.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar . 
 
5.2. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -  Sr. Lluis 
Bassaganya i Sánchez. 
 
Vista la petició del Sr. Lluis Bassaganya i Sanchez, en la què sol·licita autorització per 
poder disposar de la  pista del Pavelló Llandrius per jugar a futbol sala amb un grup 
d’amics a partir del 7 de setembre de 2015 fins el 30 de juny de 2016, tots els dilluns a la 
tarda de 19:00 a 21:00 hores. 
 
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  l’autorització sol·licitada per poder utilitzar la pista del Pavelló LLandrius. 
 

2n.- APROVAR la liquidació  de  la taxa d’acord amb l’ordenança fiscal número 25 
reguladora de la taxa per a la utilització d’instal·lacions municipals.  
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3r.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar . 
 
5.3. Ampliació llicència d'ocupació de la via pública amb una parada al mercat 
setmanal - Sra. Laura Anglada Pairolo.  
 
Vista la petició de la Sra. Laura Anglada Pairolo, sol·licitant l’ampliació de la llicència 
d’ocupació de la via pública de la parada per a la venda de maquinària de jardineria en 4,- 
metres lineals més, al mercat setmanal del diumenge.  
 
Vist el que determina l’Article 11.7 de l’ordenança reguladora de la venda no sedentària al 
terme municipal de 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.- CONCEDIR l’ampliació de la llicència per ocupació de la via pública de la parada per a 

la venda de maquinària de jardineria al mercat setmanal del diumenge, en de 4,- 
metres lineals més.   

 
2n.- ESTABLIR que els metres lineals total autoritzats, desprès de l’ampliació són 8,.-. 

Aquesta ampliació es realitzarà en sentit Est.   
 
2n.- REQUERIR a l’interessat l’acreditació documental del compliment dels requisits que 

exigeix l’ordenança reguladora de la venda no sedentària al terme municipal de 
Camprodon.  

 
3r.- APROVAR la liquidació de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic per l’import de 123,76 € (8 
metres) corresponents al quart trimestre de 2015 en aplicació de l’ordenança fiscal 
municipal vigent. 

 
4t.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar i els terminis de pagament de la taxa. 
 
5.4. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sra. Araceli 
Judas Sánchez. 
 
Vista la petició de la Sra. Araceli Judas Sánchez, sol·licitant l’ocupació de la via pública 
amb una parada per a la venda de material i eines per realitzar costura ganxet i 
patchwork de 4,- metres lineals al mercat setmanal del diumenge. 
 
Atès que l’ordenança reguladora de la venda no sedentària al terme municipal de 
Camprodon determina que, per a l’exercici de l’activitat per a la qual es demana autorització, 
els interessats han de complir els següents requisits:  
 
a) Estar donats d’alta a l’epígraf o als epígrafs corresponents de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques i al corrent de pagament.  
b) Estar donats d’alta al règim de la seguretat social que correspongui.  
c) Complir el Reial Decret 202/2000, de 11 de febrer, pel qual s’estableixen les normes 
relatives als manipuladors d’aliments i complir els requisits establerts per les 
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reglamentacions específiques a aplicar als productes i serveis que es disposin per a la 
venda.  
d) Disposar de les autoritzacions municipals corresponents que han de romandre en el lloc 
on es dugui a terme l’activitat comercial.  
e) Satisfer els tributs o preus públics que les ordenances municipals estableixin per a 
l’exercici de l’activitat comercial de què es tracti. 
 
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 llicència per ocupació de la via pública amb una parada per a la venda de 

material i eines per realitzar costura ganxet i patchwork de 4,- metres lineals al 
mercat setmanal del diumenge.  

 
2n.- REQUERIR a l’interessat l’acreditació documental del compliment dels requisits que 

exigeix l’ordenança reguladora de la venda no sedentària al terme municipal de 
Camprodon. 

 
3r.- APROVAR la liquidació de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic per l’import de 61,88 €  
corresponent al quart trimestre de 2015 en aplicació de l’ordenança fiscal municipal 
vigent. 

 
4t.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar i els terminis de pagament de la taxa. 
 
6. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
 
6.1. Aprovació de la liquidació i estat de comptes del cànon de l'aigua del segon 
trimestre de 2015 de Sorea, S.A. 
 
Vist el registre d’entrada 2015-1203, de Sorea, S.A. adjuntant la liquidació del cànon de 
l’aigua del segon trimestre de 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.- APROVAR la liquidació del cànon d’aigua corresponent al segon trimestre de 2015 de 
la urbanització de Font Rubí per un import de 15,99€. 
 
2n.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.  
 
7. Altres assumptes pendents de resolució 
  
7.1. Recuperació del 26,23 part de la paga extraordinària del mes de desembre de 
2012 del personal de la plantilla municipal.  
 
L'apartat ú (Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 
2012 del personal del sector públic) de l’article 1 del Reial Decret-Llei 10/2015, d’11 de 
setembre (BOE de 12/09/15), preveu que, durant l'any 2015, les distintes administracions 
públiques abonaran una retribució de caràcter extraordinari d’import equivalent a 48 dies 
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o al 26,23% dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la 
paga extraordinària, així com de la apaga addicional de complement específic o pagues 
addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012.  
 
En compliment d’aquesta previsió legal, així com de les restants normes reguladores del 
règim retributiu del referit personal del sector públic. 
 
Atès que en el pressupost municipal i dels organismes autònoms per l’exercici 2015 hi ha 
previsió i consignació suficient per atendre l’obligació de referència,  
 
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 el pagament de les quantitats corresponents a 48 dies o el 26,23% de la 
paga extraordinària de desembre de 2012 a tot el personal al servei de l’Ajuntament i els 
seus organismes autònoms que té meritat aquest dret.  
 
2n.- DISPOSAR  que el càlcul aplicable a la devolució aprovada serà el següent:  48 X 
(PE/183), on PE és l’import íntegre de la paga extraordinària.  
 
3r.- DISPOSAR que el referit pagament s’efectuarà en la nòmina corresponent al mes de 
setembre del 2015. 
 
4t.- TRASLLADAR la present resolució al servei de nòmines, a Intervenció i a tresoreria. 
 
7.2. Conveni de col·laboració econòmica entre l'Ajuntament de Camprodon i 
l'Associació de Comerç i Turisme de la Vall de Camprodon. 
 
Ateses les iniciatives de promoció turística i comercial que porta a terme l’Associació de 
Comerç i Turisme de la Vall de Camprodon i la seva repercussió en el municipi de 
Camprodon, 
 
Vista la proposta de signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Associació de Comerç i 
Turisme de la Vall de Camprodon, 
 
Un cop considerada la oportunitat i conveniència de col·laborar amb aquesta entitat, 
 
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 signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Associació de Comerç 

i Turisme de la Vall de Camprodon per a la comunicació, promoció i publicitat de 
totes les activitats que porta a terme aquesta entitat.   

  
2n.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa establerta al conveni d’una quota mensual 

fixa de 175 euros. 
 
3r.-  INSTAR a l’Alcaldia presidència, el Sr. F. Xavier Sala Pujol, en nom i representació 

de l’Ajuntament perquè porti a terme les gestions necessàries per a la formalització i 
implementació del conveni. 
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4t.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents. 
 
7.3. Devolució fiança de garantia. Exp.134/2004.  
 
Vista la petició de devolució de fiança dipositada per la  Sra. M. Àngels Gros Argeles  per 
import de 4.000,- €, en garantia de la correcta execució d’obra; i l’informe favorable emès 
per l’arquitecte municipal.  
 
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 la devolució de la 
fiança sol·licitada. 
 
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 
 
 




