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ACTA NÚM. JGL2015/25 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
18:10 hores del dia 29 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. Llicències  
2.1. Obres 
2.1.1. Concessió llicència d'enderroc. Camí de les Casetes, 8. Exp.: 050301.01-20159 
2.1.2. Concessió llicència d'obres. C/. Valencia, 65. Exp.: 050302.01-2015/64. 
2.1.3. Concessió llicència d'obres. C/. Font Gibreu, 162 (Font Rubí). Exp.: 050302.01-
2015/86. 
2.1.4. Concessió llicència d'obres. C/. Galeries, 15 - Colònia Estabanell. Exp.: 050302.01-
2015/89. 
2.1.5. Concessió llicència d'obres. C/. Joan Maragall, 5 3r 2a. Exp.: 050302.01-2015/90. 
2.1.6. Concessió llicència d'obres. Pl. de la Fia, 3. Exp.: 050302.01-2015/91. 
2.1.7. Concessió llicència d'obres. Mas Llandrius. Exp.: 050302.01-2015/92. 
2.1.8. Concessió llicència d'obres. C/. Valencia, 9-C/. dels Horts 19 acc. Exp.: 050302.01-
2015/93. 
2.1.9. Concessió llicència d'obres. Pl. del Carme, 9. Exp.: 050302.01-2015/94. 
2.1.10. Concessió llicència  Ctra. Antiga de Sant Joan, 1. Exp.: 050302.01-2015/88. 
3. Contractacions 
3.1. Contractació del servei Línia Verde. 
4. Sol·licituds oficials 
4.1. Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), 
período 2016-2019. 
5. Peticions 
5.1. Sol·licitant la baixa de la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus 
municipals - Sr. Pedro Molas Crosta. 
5.2. Sol·licitant la baixa de la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus 
municipals - Sra. Rita Molas Cruz. 
5.3. Devolució d'ingressos indeguts - Sr. Joan Busquets Dorca 
5.4. Devolució d'ingressos indeguts - Sra. Rosa M. Bosch Guix 
5.5. Concessió de subvenció a l'escola Dr. Robert per al projecte "Esquí i emprenedoria". 
5.6. Sra. Juana Vizcaino Rodríguez. Petició d'aplicació de bonificacions i beneficis 
tributaris.  

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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6. Altres assumptes pendents de resolució  
6.1. Devolució fiança de garantia. Exp.: 050302.01-2015/43.  
6.2. Ordre d'execució d'obres per evitar perill als usuaris de la via pública, i també a les 
finques veïnes. C/. Ferrer Bàrbara, 30.   
6.3. Presentació d'al·legacions al Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020. 
6.4. Determinació de mesures en matèria de jornada i horaris de treball. 
6.5. Ampliació de superfície de la zona de venda no sedentària -  mercat setmanal. 
6.6. Gratificació extraordinària per dedicació a tasques fora de l'horari laboral. 
6.7. Assabentat excursió en vehicles 4 x 4 anomenada "Pirineu de Girona, terres del 
Ripollès". 
6.8. Manuel Martínez Ribas. Petició d'accés a documentació. Exp. 0101.01-2015/21. 
6.9. Taxació de costes judicials. Procediment recurs ordinari 193/2013.  
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió extraordinària celebrada per la 
Junta de Govern el dia 17 de setembre de 2015 
 
2. Llicències  
 
2.1. Obres 
 
2.1.1. Concessió llicència d'enderroc. Camí de les Casetes, 8. Exp.: 050301.01-20159 
 
Vista la sol·licitud presentada per INMOBILIARIA FONT NOVA, SA, per execució d’obres 
consistents en “Enderroc d'edifici industrial en desús” i emplaçada a C/. Camí de les 
Casetes, 8 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: 
 
- Caldrà coordinar els possibles talls de circulació amb els horaris i terminis que 

senyali l'Ajuntament. 
 

- Abans de l’inici d’odres caldrà aportar: 
1) D’acord amb el Decret 201/1994 cal que el sol·licitant acrediti davant de 
l’Ajuntament haver signat amb gestor autoritzat el document d’acceptació 
dels residus de l’enderroc.  
2) Cal acreditar la constitució per part del contractista d’assegurança a tot 
risc de construcció específica.  
3) Cal dipositar un aval de 1.800.- € per tal de garantir la reposició dels 
elements d’urbanització que es puguin malmetre durant les obres i la resta 
de condicions.  
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Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 25 de desembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 25 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 aportar full de gestió de residus.  
- 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. 
- Cal impermeabilitzar el tros de la paret mitgera de l’edifici contigu que resulti al 

descobert.  
- S’haurà de restituir el paviment de la via pública que resulti malmès durant les 

obres.  
 
2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de 757,65 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
2.1.2. Concessió llicència d'obres. C/. Valencia, 65. Exp.: 050302.01-2015/64. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la COMUNITAT DE VEINS C/. VALENCIA, 65, per 
execució d’obres consistents en “Refer façana interior que dona al pati dels veins” i 
emplaçada a C/. València, 65 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 25 de desembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de nou mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 25 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. 



 

4 
 

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

 

- 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 920,25 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
2.1.3. Concessió llicència d'obres. C/. Font Gibreu, 162 (Font Rubí). Exp.: 050302.01-
2015/86. 
 
Vista la sol·licitud presentada per BRIGIDA BACHL ZEMSAUER, per execució d’obres 
consistents en “Col.locació d'una tanca metal.lica a tot el perímetre de la parcel.la” i 
emplaçada a C/. Font Grifeu, 162 (Font Rubí) 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: 
- La tanca respectarà els límits de parcel·la establerts al pla general.  

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

concepte es produirà el dia 25 de desembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de nou mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 25 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 135,05 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
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3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
2.1.4. Concessió llicència d'obres. C/. Galeries, 15 - Colònia Estabanell. Exp.: 
050302.01-2015/89. 
 
Vista la sol·licitud presentada per SUSANNA BAÑULS FABREGAT, per execució d’obres 
consistents en “Treballs d'arranjament de la façana” i emplaçada a C/.  Galeries, 15  - 
Colònia Estabanell 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: 
- Els acabats de façana a arranjar, tindran les mateixes característiques de materils, 

textura i color que la resta de la façana.  
 
Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 25 de novembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 25 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 68,89 € 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. 
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2.1.5. Concessió llicència d'obres. C/. Joan Maragall, 5 3r 2a. Exp.: 050302.01-
2015/90. 
 
Vista la sol·licitud presentada per DAMIAN CLOTA COLOM, per execució d’obres 
consistents en “Substitució de banyera per plat de dutxa i substitució de rajoles ” i 
emplaçada a C/.Joan Maragall, 5 03 02  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: 
 
Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 25 de novembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 25 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 125,05 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
2.1.6. Concessió llicència d'obres. Pl. de la Fia, 3. Exp.: 050302.01-2015/91. 
 
Vista la sol·licitud presentada per JOSEP COLOMER DORCA, per execució d’obres 
consistents en “Arranjament d'una part del terrat amb gres brancós” i emplaçada a Pl. de 
la Fia , 3 d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
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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.- 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 25 de novembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 25 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 199,05 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
2.1.7. Concessió llicència d'obres. Mas Llandrius. Exp.: 050302.01-2015/92. 
 
Vista la sol·licitud presentada per FUNDACIÓ GERMANS JOSEP I JAUME VILA RIERA, 
per execució d’obres consistents en “Obertura d'una rasa de fonaments i diversos treballs 
de restauració  de les arcades” i emplaçada a Mas Llandrius,     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: 
- Es mantindran les característiques dels mateirals i tipus de col·locació de la paret 

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

concepte es produirà el dia 18 de desembre de 2015. 
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- Les obres s’han d’acabar en un termini de nou mesos. La caducitat per aquest 
concepte es produirà el dia 18 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 659,05 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
2.1.8. Concessió llicència d'obres. C/. Valencia, 9-C/. dels Horts 19 acc. Exp.: 
050302.01-2015/93. 
 
Vista la sol·licitud presentada per JUSTINA VILA DORCA, per execució d’obres 
consistents en “Arranjament de la paret posterior” i emplaçada a C/.  València, 9-C/. dels 
Horts, 19 acc 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 dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 18 de novembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 18 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 77,29 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
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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. 
 
2.1.9. Concessió llicència d'obres. Pl. del Carme, 9. Exp.: 050302.01-2015/94. 
 
Vista la sol·licitud presentada MARIA TERESA AYATS SOLÀ per execució d’obres 
consistents en “Repicar i arrebossar 10 m2 de paret a l’interior del patí” i emplaçada a Pl. 
del Carme, 9 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 dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 25 de novembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 25 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 79,05 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
2.1.10. Concessió llicència  Ctra. Antiga de Sant Joan, 1. Exp.: 050302.01-2015/88. 
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Vist l’escrit presentat per COMUNITAT DE PROPIETARIS CRTA. VELLA DE SANT 
JOAN, 1, sol·licitant llicència per “Pintar façana de l’edifici de color ocre13 combinat amb 
terracota 33 de la carta Acritón” i emplaçada a la Ctra. antiga Ctra. Sant Joan, 1 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 sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions generals: 
- S’han de començar els treballs de pintura en un termini de tres mesos. La 

caducitat per aquest concepte es produirà el dia 25 de desembre de 2015. 
- S’han de començar els treballs de pintura en un termini de nou mesos. La 

caducitat per aquest concepte es produirà el dia 25 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 47,05 € 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. Contractacions 
 
3.1. Contractació del servei Línia Verde. 
 
Vista la proposta de l’empresa Intral Gestión y Desarrollo de contracte pel servei Línea 
Verde que comprèn un portal web personalitzat amb continguts mediambientals, 
assessoria ambiental a tots els col·lectius del municipi i comunicació i gestió d’incidències 
en l’equipament urbà pels ciutadans de Camprodon a través del web i d’una aplicació per 
a mòbil.  
 
Un cop considerada la oportunitat i conveniència de signar aquest contracte, 
 
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.- APROVAR la signatura d’un contracte amb Intral Gestión y Desarrollo SL per al 

servei Línia Verde.    
  
2n.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa establerta al contracte de 1.185,80 euros 

que cobreix el servei durant 12 mesos. 
 
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 contracte. 

 
4t.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents. 
 
4. Sol·licituds oficials 
 
4.1. Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 
(XSLPE), període 2016-2019. 
 
Vistes les bases i la convocatòria de la Diputació de Girona per a l’adhesió a la Xarxa de 
Serveis Locals de Promoció Econòmica, XSLPE, 2016-2019, publicada al BOP núm. 185 
de 24 de setembre de 2015.  
 
Un cop considerada la oportunitat i conveniència d’adherir-nos a aquesta Xarxa, 
 
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 la Diputació de Girona la concessió l’adhesió a la Xarxa de Serveis 
Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), període 2016-2019. 
    
2n.- 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 tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
3r.- TRAMETRE certificació d’aquest acords a la Diputació de Girona. 
 
5. Peticions 
 
5.1. Sol·licitant la baixa de la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus 
municipals - Sr. Pedro Molas Crosta. 
 
Vista la petició del Sr. Pedro Molas Crosta , sol·licitant la baixa del rebut corresponent a la 
taxa de sobre prestació del servei de gestió de residus municipals de l’habitatge situat a 
C/. dels Horts, 1 03.  
 
Atès que s’ ha donat de baixa el servei elèctric de l’esmentat habitatge, segons 
documentació aportada. 
 
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 en relació a la baixa del rebut corresponent a la taxa sobre 
prestació del servei de gestió de residus municipals  de l’habitatge situat a la C/. dels 
Horts, 1 03 
 
2n.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta excepció 
tindrà efectes a partir de l’any 2016. 
 
5.2. Sol·licitant la baixa de la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus 
municipals - Sra. Rita Molas Cruz. 
 
Vista la petició de la Sra. Rita Molas Cruz , sol·licitant la baixa del rebut corresponents a 
la taxa de sobre prestació del servei de gestió de residus municipals de l’habitatge situat 
a C/ dels Horts, 1 01. 
 
Atès que s’ ha donat de baixa el servei elèctric de l’esmentat habitatge, segons 
documentació aportada. 
 
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 en relació a la baixa del rebut corresponent a la taxa sobre 
prestació del servei de gestió de residus municipals de l’habitatge situat a la C/ dels 
Horts, 1 01 
 
2n.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta excepció 
tindrà efectes a partir de l’any 2016. 
 
5.3. Devolució d'ingressos indeguts - Sr. Joan Busquets Dorca 
 
Vista la petició del Sr. Joan Busquets Dorca  sol·licitant  la devolució de 17,04 €   
corresponents a l’impost sobre circulació de vehicles de l’any 2015 del vehicle marca OPEL  
model  Corsa matrícula GI4540AW. 
 
Atès que el Sr. Joan Busquets Dorca,  ha justificat  mitjançant  el certificat de 
desballestament del vehicle que figura de baixa des del passat dia  10 de setembre 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.-  ESTIMAR la petició d’ Sr. Joan Busquets Dorca i abonar la quantitat de  17,04 € que 

corresponen a la part proporcional  de l’IVTM fins a la data del desballestament al 
compte bancari proposat. 

    
2n.- AUTORITZAR la devolució d’ingressos indeguts corresponents a la part proporcional  

de l’IVTM fins a la data del desballestament. 
 
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. 
 
5.4. Devolució d'ingressos indeguts - Sra. Rosa M. Bosch Guix 
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Vista la petició de la Sra. Rosa M. Bosch Guix  sol·licitant  la devolució de 17,04 €   
corresponents a l’impost sobre circulació de vehicles de l’any 2015 del vehicle marca KIA  
model  Pride matrícula GE4220BS. 
 
Atès que la Sra. Rosa M. Bosch Guix,  ha justificat  mitjançant  el certificat de 
desballestament del vehicle que figura de baixa des del passat dia  02 de setembre 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.-  ESTIMAR la petició de la Sra. Rosa M. Bosch Guix i abonar la quantitat de  17,04 € que 

corresponen a la part proporcional  de l’IVTM fins a la data del desballestament al 
compte bancari proposat. 

    
2n.- AUTORITZAR la devolució d’ingressos indeguts corresponents a la part proporcional  

de l’IVTM fins a la data del desballestament. 
 
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. 
 
5.5. Concessió de subvenció a l'escola Dr. Robert per al projecte "Esquí i 
emprenedoria". 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Rosa Gibert i Moliner com a directora de l’escola 
Dr. Robert d’una subvenció per a col·laborar en les despeses de desplaçament a les 
pistes d’esquí de Vallter 2000 en el marc del projecte "Esquí i emprenedoria" de l'escola 
Dr. Robert, 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta 
iniciativa,  
 
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.- COL·LABORAR amb el projecte “Esquí i emprenedoria” de l’escola Dr. Robert amb una 
donació de 1.000,00€ . 
 
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. 
 
3r.- NOTIFICAR els acords precedents a les persones interessades. 
 
5.6. Sra. Juana Vizcaino Rodríguez. Petició d'aplicació de bonificacions i beneficis 
tributaris.  
 
Examinada la petició presentada per la Sra. Juana Vizcaino Rodríguez amb registre 
d’entrada 1-2015-001541-1 de 24/09/2015, en la que demana l’aplicació d’un descompte 
del 90% en els rebuts de l’IBI i la taxa d’escombraries i que no se li apliqui recàrrec en el 
seu deute pendent.    
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Atès que la peticionària no acredita que compleixi algun dels requisits establerts a la 
normativa d’aplicació per a l’exacció dels dos tributs, per a poder ser considerada 
beneficiària de bonificacions ni reduccions tributàries; ni tampoc motiva la petició 
d’excepció de recàrrecs.   
 
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 per la Sra. Juana Vizcaino Rodríguez.  
 
2n.- NOTIFICAR  el present acord a la peticionària amb indicació dels recursos que pot 
interposar.  
 
6. Altres assumptes pendents de resolució 
  
6.1. Devolució fiança de garantia. Exp.: 050302.01-2015/43.  
 
Vista la petició de devolució de fiança dipositada per Popular de Fluid Elèctric 
Camprodon, SCCL per import de 1.500,- €, 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. 
 
6.2. Ordre d'execució d'obres per evitar perill als usuaris de la via pública, i també a 
les finques veïnes. C/. Ferrer Bàrbara, 30.   
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 31 de juliol de 2015, que consta en 
l'expedient, en la qual es posa de manifest que la teulada a dues aigües de l’edifici situat 
al c/. Ferrer Bàrbara, 30 de Camprodon,  presenta un esfondrament parcial del vessant 
que dóna al carrer, que ha caigut a l’interior del mateix edifici.  
 
Vist  que en l'apartat de conclusions diu textualment:  
 
“(...)Considerant que la permanència de la situació descrita anteriorment pot arribar a 
representar un perill per als usuaris de la via pública, i també per a les finques veïnes,  
resulta necessari i urgent dictar una ordre d’execució per tal de que per la propietat es 
procedeixi a desenrunar la part de la teulada enfonsada, i a reparar o restituir els 
elements de la teulada que resultin necessaris per a evitar l’entrada d’aigua a l’edifici, i 
possibles nous esfondrament; sens perjudici de la presentació a l’ajuntament de la 
documentació tècnica suficient que garanteixi l’estabilitat estructural i estanqueïtat de 
l’edifici.” 
 
Vist que, de la informació aportada per la Sra. Anna Serra Faig, a qui es va dirigir 
primerament l’acció administrativa, resulta que la propietat de l’immoble correspon a la 
Sra. Montserrat Faig Marcer. 
 
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.- REQUERIR a la Sra. Montserrat Faig Marcer, titular de l'immoble situat al c/. Ferrer 
Bàrbara, 30, perquè en el termini més breu possible i en tot cas en el termini màxim de 
tres mesos, que començaran a comptar a partir del dia hàbil següent al de rebre la 
notificació d'aquesta resolució, ha d’executar les obres consistents en desenrunar la part 
de la teulada enfonsada, i a reparar o restituir els elements de la teulada que resultin 
necessaris per a evitar l’entrada d’aigua a l’edifici, i possibles nous esfondraments.  
 
2n.- REQUERIR a la Sra. Montserrat Faig Marcer perquè adopti les mesures de seguretat 
que calguin en tant no s'executin les obres, per tal d'evitar qualsevol perill als vianants i a 
tercers. En cas que les obres afectin la circulació de vehicles caldrà posar-se en contacte 
amb l’Ajuntament i complir les seves ordres pel que fa a la regulació del trànsit.  
 
3r.-  ADVERTIR a la Sra. Montserrat Faig Marcer que, en cas d’incompliment dels 
requeriments anteriors, es procedirà a la imposició de multes coercitives de manera 
reiterada fins a aconseguir el compliment de la resolució, o bé a la seva execució 
subsidiària a càrrec de la propietat.  
 
4t.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades, i als serveis tècnics 
municipals, per tal que es prenguin les mesures que calguin a fi d’evitar qualsevol perill.  
 
6.3. Presentació d'al·legacions al Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020. 
 
Vist el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2020, que actualment es troba en 
període d’informació pública. 
 
Atès que les necessitats dels usuaris del servei del nostre municipi i de la Vall de 
Camprodon requereix l’adopció d’algunes mesures no contemplades en el Pla.  
 
Atès que segons el Pla 2008-2012, als municipis de Camprodon i de Sant Joan de les 
Abadesses els hi correspon la classificació de pols de tercer ordre, és a dir, municipis que 
“tot i no tenir localitzats d’abast subcomarcal, es distingeixen d’altres municipis 
bàsicament pel nombre d’habitants”, el que suposa actualment, i a l’hora de jerarquitzar 
l’oferta de transport públic, una orientació cap a la seva capital comarcal (Ripoll) i cap al 
seu centre hospitalari de referència (Campdevànol), existint una àmplia oferta de 
transport públic (14+14 expedicions de dilluns a divendres feiners; 7+7 dissabtes 
diumenges i festiu).  
 
Atès que les necessitats de mobilitat de la Vall de Camprodon i Sant Joan de les 
Abadesses són molt similars, i històricament existeix una forta vinculació social amb la 
Garrotxa cosa que ha propiciat una mobilitat tant laboral, com escolar i, darrerament, 
també sanitària cap a la capital garrotxina (Olot), degut, per una banda, a la proximitat (la 
distància i el temps entre els municipis de la Mancomunitat és pràcticament la mateixa 
entre Ripoll i Olot), a l’oferta educativa (Olot disposa de 3 Instituts, l’Escola Pia i l’Escola 
d’Art amb estudis post-obligatoris) i també a l’oferta sanitària (amb l’obertura del nou 
Hospital de la Garrotxa al novembre de 2014).  

 
Atès que l’estació d’autobusos de Camprodon es pot considerar una estació d’autobusos 
de muntanya (a 1.000 metres d’altitud) i pateix cada hivern les inclemències del temps i 
de la neu com a conseqüència de les quals, després de 12 anys, s’ha esberlat el 
paviment de part de l’estació d’autobusos. 
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Atès que en els recorreguts més habituals, existeixen parades amb un nombre important 
de viatgers que no disposen de marquesina (La Canya, per exemple). 

 
Atès que existeixen parades sense apartador ni senyalització, que obliguen a l’aturada al 
mig de la carretera, obligant a aturar-se els vehicles en velocitat o a avançaments 
perillosos (Sant Joan de les Abadesses-Cal Gat, Ripoll-Rama, Sant Joan de les 
Abadesses-rotonda túnel Collabós).  
 
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.- FORMULAR al·legacions al Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2020, amb 
l’objectiu de que siguin incorporades les propostes de millora del servei que es 
consideren necessàries.  
 
2n.- FACULTAR  tan àmpliament com en dret fóra menester al Sr. Alcalde president per a 
la formalització de les al·legacions proposades i quantes actuacions consideri oportunes 
al respecte.  
 
6.4. Determinació de mesures en matèria de jornada i horaris de treball. 
 
En el BOE, núm. 224, del 18 de setembre de 2015, s’ha publicat la Resolució de 16 de 
setembre de 2015, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual es 
modifica la de 28 de desembre de 2012, mitjançant la qual es dicten instruccions sobre 
jornada i horaris de treball al servei de l’Administració General de l’Estat i els seus 
organismes autònoms. 
 
Mitjançant aquesta modificació s'inclou la transposició tècnica de les mesures en matèria 
de permisos i vacances regulades en el Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, pel 
qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de 
l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia. 
 
Aquesta resolució estableix el criteri per tal d’atorgar els dies addicionals de vacances en 
funció dels anys d’antiguitat.  
  

-   Quinze anys de servei: Vint-i tres dies hàbils. 
-   Vint anys de servei: Vint-i-quatre dies hàbils. 
-   Vint-i-cinc anys de servei: Vint-i-cinc dies hàbils. 
-   Trenta o més anys de servei :Vint-i-sis dies hàbils. 

 
També estableix que al llarg de cada any els empleats públics tindran dret a gaudir de sis 
dies de permís per assumptes particulars, sense perjudici de la concessió dels restants 
permisos i llicències establertes en la normativa vigent. Així mateix, els empleats públics 
tindran dret a gaudir de dos dies addicionals de permís per assumptes particulars des del 
dia següent al del compliment del sisè trienni, incrementant-se, com a màxim, en un dia 
addicional per cada trienni complert a partir del vuitè. Aquests dies no podran acumular-
se als períodes de vacances anuals. El personal podrà distribuir aquests dies a la seva 
conveniència, prèvia autorització dels seus superiors i respectant sempre les necessitats 
del servei. Quan per aquestes raons no sigui possible gaudir de l'esmentat permís abans 
de finalitzar el mes de desembre, es pot concedir fins al 31 de gener següent. Sense 
perjudici de l'anterior, i sempre que les necessitats del servei ho permetin, els dies de 
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permís per assumptes particulars així com, si és el cas, els dies de permís previstos en 
l'apartat següent, podran acumular-se als dies de vacances que es gaudeixin de forma 
independent. 
 
I a aquest respecte disposa que els dies addicionals de vacances corresponents a l'any 
2015 resultants de l'aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret llei 
10/2015, de 11 de setembre, es podran gaudir de manera independent, en els termes que 
estableix el segon paràgraf de l'apartat 9.3 de la Resolució de 28 de desembre de 2012, 
per la qual es dicten Instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei 
de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics 
 
Atès que aquesta Resolució no és directament aplicable als ens locals, cal que 
l’Ajuntament acordi la seva aplicació en l’àmbit municipal per a determinar les mesures en 
matèria de jornada i horaris de treball que hi contempla. 
 
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 l’aplicació a tot el personal al servei de l’Ajuntament de Camprodon i els 
seus organismes autònoms de les mesures en matèria de jornada i horaris de treball que 
es regulen en la Resolució de 16 de setembre de 2015, de la Secretaria d’Estat 
d’Administracions Públiques, transcrites en la part expositiva d’aquest acord, sense 
perjudici de l’aplicació dels horaris pactats en el vigent conveni col·lectiu del personal 
laboral.   
 
2n. TRASLLADAR la present resolució al servei de nòmines, a Intervenció i a tresoreria. 
 
3r.- SOTMETRE  la present resolució a la ratificació del Ple en la primera sessió ordinària 
que celebri.  
 
6.5. Ampliació de superfície de la zona de venda no sedentària -  mercat setmanal. 
 
Vista la gran quantitat de sol·licituds presentades per participar en el mercat setmanal del 
diumenge i donat que la superfície disponible on es troba ubicat en aquests moments a la   
Pl. del Doctor Robert no es suficient. 
 
Atesa la voluntat municipal d’ampliar i millorar el mercat setmanal com a eina de 
revitalització i incentiu de l’economia local.  
 
Atès que l’annex 1 de l’ordenança reguladora de la venda no sedentària al terme 
municipal de Camprodon, el Capítol II article 6 apartat c) diu textualment “L’Ajuntament, 
per acord de Comissió de Govern, podrà modificat el lloc d’ubicació del mercat”. 
 
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.- AMPLIAR la zona de la venda no sedentària a la Pl. de la Vila.  
 
2n.- NOTIFICAR el present acord a l’Associació  de Marxants de les Comarques Gironines.  
 
3r.- INFORMAR de la present resolució als serveis de vigilància i recaptació municipals.  
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6.6. Gratificació extraordinària per dedicació a tasques fora de l'horari laboral. 
 
Atesa la necessitat d’ampliar l’horari laboral d’una hora mensual de les treballadores de la 
Llar d’Infants Municipal, Sra. Mireia Bayot Toquemada, Sra. M. Carmen Colom 
Basagañas, Sra. Josefina Davesa Safont, Sra. Anna M. Gonzalez Ibañez, Sra. Anna M. 
Saavedra Sánchez i de mitja hora a la Sra. Jazmina Pairó i Maresch, a partir de l’1 de 
setembre de 2015 fins el 31 de juliol de 2016. 
 
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 concessió d’una gratificació extraordinària per dedicació a tasques fora 

de l’horari laboral a partir de l’1 de setembre de 2015 fins el 31 de juliol de 2016. 
 
2n.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades, al departament de personal, a la 

tresoreria i la intervenció municipals. 
 
6.7. Assabentat excursió en vehicles 4 x 4 anomenada "Pirineu de Girona, terres del 
Ripollès". 
 
Vist l’escrit i la documentació presentada pel Consell Comarcal del Ripollès comunicant 
que el Sr. José Maria Coll Merino realitzarà una excursió en vehicles 4 x 4 anomenada 
“Pirineu de Girona, terres del Ripollès” que passarà per la comarca del Ripollès els dies 
10 i 11 d’octubre 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.- ASSABENTAR-SE de que el Sr. José Maria Coll Merino realitzarà un recorregut al 
medi  natural anomenada ” Pirineu de Girona, terres del Ripollès”  que passarà per la 
comarca del Ripollès els dies 10 i 11 d’octubre de 2015. 
 
2r.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal del Ripollès.  
 
6.8. Manuel Martínez Ribas. Petició d'accés a documentació. Exp. 0101.01-2015/21. 
 
Examinada la petició presentada pel Sr. Manuel Martínez Ribas amb registre d’entrada 1-
2015-001518-1 de 21/09/2015, en la que demana accés a la “abundant documentació 
que acredita l’existència i traçat del camí ral”.  
 
Atès que el peticionari ostenta la condició d’interessat en l’expedient administratiu incoat 
a l’efecte, i per tant, no precisa autorització per a accedir a la documentació, en els 
termes que es contemplen a l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
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.- INFORMAR  al Sr. Manuel Martínez Ribas que no precisa autorització per a accedir a 
la documentació sol·licitada, en els termes que es contemplen a l’article 37 de la Llei 
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30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
2n.- NOTIFICAR  el present acord a l’interessat amb indicació dels recursos que pot 
interposar. 
  
6.9. Taxació de costes judicials. Procediment recurs ordinari 193/2013.  
 
Vista la notificació de la taxació de costes recaiguda en el procediment contenciós 
administratiu 193/2013 seguit per la interposició del recurs d’aquest Ajuntament contra 
resolució de la Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals de 15 de març de 2013, desestimant el requeriment previ interposat contra 
la resolució del Director General d’Administració Local GRI/3212/2012, de 20 de 
novembre per la qual es va acordar, en síntesi, crear i classificar el lloc de treball 
d’intervenció de l’Ajuntament de Camprodon.  
 
Atès que la taxació compleix els requisits exigits legalment i la seva quantificació s’adapta 
al criteris orientatius del Col·legi d’Advocats.  
 
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. No presentar impugnació contra  les costes practicades.  
 
2n. Posar aquest acord en coneixement del lletrat que ha defensat els interessos 
municipals en aquesta causa i, a través del propi lletrat, donar compte al  procurador dels 
tribunals que ha intervingut.   
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 19:05 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 


