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ACTA NÚM. JGL2015/26 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 16 D' OCTUBRE DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
18:00 hores del dia 16 d' octubre 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. Factures i certificacions 
1.1. Aprovació relació de factures 14/2015. 
2. Contractacions 
2.1. Contractacions musicals desembre 2015. 
3. Sol·licituds oficials 
3.1. Sol·licitud de subvenció per a la gestió forestal sostenible. 
4. Peticions 
4.1. Quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   amb motiu de 
jubilació - Sra. M. Rosa Puigmal Puigbó. 
4.2. Baixa de la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus municipals - Sr. Juan 
Serra Tenas. 
4.3. Reconeixement 15è trienni a la Sra. Pilar Palos i Sastre .- Funcionària de 
l'Ajuntament de Camprodon. 
4.4. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -  Sr. Esteve Gras Moreu en 
representació de CTT Camprodon. 
4.5. Concessió de subvenció per a la Jornada sobre el Nepal. 
4.6. Concessió de subvenció a la Creu Roja pel centre de distribució d'aliments. 
4.7. Comissió de serveis per assitència a la jornada "Protecció de dades, transparència i 
bona regulació". 
4.8. Comissió de serveis per assistència a dues jornades de formació "Nivell avançat 
Wordpress pàgina web municipal" i “Eines i tècniques de comunicació per a ajuntaments 
petits (i no tan petits)”. 
5. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
5.1. Proposta d'aprovació del Padró O.V.P. - mercat 4t. trimestre 2015. 
6. Altres assumptes pendents de resolució  
6.1. Ordre d'Embarg de l'Agència Tributària a la Fundació Privada Televall. 
6.2. Sol·licitud alta Servei AOC tràmits activitats. Finestreta Única Empresarial (FUE 
Local).  
 

************************************************************* 
 

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

 

S’excusa 
XAVIER JUNCÀ MORER 
Convidades 
NÚRIA MAS SOLER 
ANNA COLOMER VILA 
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1. Factures i certificacions 
 
1.1. Aprovació relació de factures 14/2015. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 14/2015. 
 
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. 14/2015 per un import total de 104.683,41 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. 
 
2. Contractacions 
 
2.1. Contractacions musicals desembre 2015. 
 
Vistes les següents ofertes de contractació de l’empresa EDR Festes per aquest 
desembre: 
 

- MPC SL per a l’espectacle Peyu-Planeta I-Neptú el dia 7 de desembre de 2015 
per un import total de 2.420,00 euros. 
 

- Xandri’s Brothers SL per a la sonorització de l’espectacle Peyu-Planeta I-Neptú el 
dia 7 de desembre de 2015 per a un import total de 1.210,00 euros. 
 

- Feelgood Music per a l’espectacle Format Cubs (talla M) el dia 1 de gener de 2016 
a la 01:00 hores per un import total de 3.448,50 euros. 

-  
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, 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 les actuacions musicals proposades 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 dels contractes. 
 
4t.- COMUNICAR aquest acord als artistes contractats i a intervenció i tresoreria.  
 
3. Sol·licituds oficials 
 
3.1. Sol·licitud de subvenció per a la gestió forestal sostenible. 
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Vista la Resolució APR/2207/2015, de 28 de setembre, de convocatòria per a l’any 2015 
d’ajuts a la gestió forestal sostenible per l’any 2015 del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, 
 
Atesa la necessitat de dur a terme treballs forestals al municipi 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 la Generalitat de Catalunya la concessió d’una subvenció per als 
treballs de gestió forestal sostenible. 
  
2n.- COMPROMETRE’S a realitzar la inversió per a la qual demanem aquesta subvenció. 
    
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 tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
4t.- TRAMETRE certificació d’aquest acords a la Generalitat de Catalunya. 
 
4. Peticions 
 
4.1. Quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   amb 
motiu de jubilació - Sra. M. Rosa Puigmal Puigbó. 
 
Vista la petició presentada per la  Sra. M. Rosa Puigmal Puigbó  sol·licitant la quota 
reduïda de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals de la Ctra. 
de Molló, 1 Esc. C 01 02 d’aquesta Vila. 
 
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.- APLICAR la quota reduïda de l’ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa per 
a la prestació del servei de gestió de residus municipals. 
 
 2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta excepció            
tindrà efectes a partir de l’any 2016 i successius. 
 
4.2. Baixa de la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus municipals - Sr. 
Juan Serra Tenas. 
 
Vista la petició del Sr. Juan Serra Tenas , 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/. Galeries, 15 PB 02  
 
Atès que s’ha donat de baixa el servei d’aigua 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/. Galeries, 
15 PB 02 
 
2n.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta excepció 
tindrà efectes a partir de l’any 2016. 
 
4.3. Reconeixement 15è trienni a la Sra. Pilar Palos i Sastre .- Funcionària de 
l'Ajuntament de Camprodon. 
 
Atesa la instància presentada per la Sra. Pilar Palos i Sastre, funcionària amb categoria de 
administrativa de l’Ajuntament de Camprodon des del  14 d'octubre de 1970 en la que 
sol·licita el reconeixement del 15è trienni. 
 
Comprovades les dades que obren a l’Ajuntament , efectivament es compleixen  45 anys  de 
prestació de serveis per part de la sol·licitant. 
 
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.-  RECONEIXER  a la Sra. Pilar Palos i Sastre el 15è trienni pels serveis prestats 
ininterrompudament com a funcionària de l’Ajuntament de Camprodon, amb els efectes 
econòmics corresponents. 
 
2n.- COMUNICAR l’acord a intervenció i tresoreria per tal de regularitzar la petició. 
 
3r.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
4.4. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -  Sr. Esteve Gras 
Moreu en representació de CTT Camprodon. 
 
Vista la petició del Sr. Esteve Gras Moreu en representació del CTT Camprodon, 
sol·licitant poder disposar del Pavelló Llandrius els dies 7 de novembre per realitzar el 
Torneig Horitzó matí de 8:00 a 14:00 hores el dia 12 de desembre per Open Girona tot el dia 
de 8:00 a 20:00 hores i el dia 20 de febrer de 2016 per la lliga d’edats de 8:00 a 14:00 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 del Pavelló Llandrius 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 . 
 
4.5. Concessió de subvenció per a la Jornada sobre el Nepal. 
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Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Arpana Pradhan Pradhan per a la concessió 
d’una subvenció per a la organització de la Jornada sobre el Nepal que es va dur a terme 
el 12 de setembre de 2015. 
 
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 Arpana Pradhan Pradhan amb una donació de 200,00€ per a la 
organització de la Jornada sobre el Nepal. 
 
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. 
 
4.6. Concessió de subvenció a la Creu Roja pel centre de distribució d'aliments. 
 
Vist el projecte de la Creu Roja, en col·laboració amb el Consorci de Benestar Social del 
Ripollès, de disseny i implantació d’un nou model d’atenció a les persones amb 
problemes socioeconòmics amb la creació d’un Centre de Distribució d’Aliments que 
permeti una millor organització de l’emmagatzematge i proveïment dels aliments,  
 
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 la Creu Roja Vall de Camprodon amb una donació de 1.500,00€ 
per al projecte del Centre de Distribució d’Aliments. 
 
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. 
 
4.7. Comissió de serveis per assitència a la jornada "Protecció de dades, 
transparència i bona regulació". 
 
Vista la convocatòria per assistir a la jornada “Protecció de dades, transparència i bona 
regulació” organitzat pel departament de dret públic de la Universitat de Girona. 
 
Atès l’indiscutible interès del contingut dels termes 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: 
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1r.- AUTORITZAR la inscripció i assistència en comissió de serveis del Sr.Luis López i 
García, a la jornada “Protecció de dades, transparència i bona regulació”, que es 
desenvoluparà el dia 6 de novembre de 2015 a la Facultat de dret de la Universitat de 
Girona. 
 
2n.- NOTIFICAR l’autorització al funcionari interessat i donar compte a intervenció i 
tresoreria. 
 
4.8. Comissió de serveis per assistència a dues jornades de formació "Nivell 
avançat Wordpress pàgina web municipal" i “Eines i tècniques de comunicació per 
a ajuntaments petits (i no tan petits)”. 
 
Vista la convocatòria per assistir a aquestes dues jornades de formació “Nivell avançat 
Wordpress pàgina web municipal" que imparteix gratuïtament la Diputació de Girona  i 
“Eines i tècniques de comunicació per a ajuntaments petits (i no tan petits)” que imparteix 
el col·legi de periodistes i que té un cost de 40€. 
 
Atès l’indiscutible interès del contingut dels termes 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 de la Sra. Núria Mayà 
i Mesegué, a les jornades esmenades que es faran a les seus de l’organització el 6 i el 24 
de novembre respectivament. 
 
2n.- NOTIFICAR l’autorització al funcionari interessat i donar compte a intervenció i 
tresoreria. 
 
5. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
 
5.1. Proposta d'aprovació del Padró O.V.P. - mercat 4t. trimestre 2015. 
 
Atesa la documentació elaborada pels serveis administratius d’aquesta Corporació en 
relació a la taxa per ocupació de la via pública – mercat  corresponent al quart trimestre 
de l’any 2015, per un import de 2.196,74 €. 
 
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 padró de la taxa per ocupació de la via pública-mercat                  
corresponent al  quart  trimestre de 2015. 
 
2n.- NOTIFICAR el present acord a la tresoreria a la intervenció municipal. i                                  
publicar-ho en el Butlletí oficial de la província. 
 
6. Altres assumptes pendents de resolució  
 
6.1. Ordre d'Embarg de l'Agència Tributària a la Fundació Privada Televall. 
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Vista la diligència d’embarg de l’Agència Tributària a la Fundació Privada Televall. 
 
Vist que la Fundació Privada Televall és creditora de l’Ajuntament de Camprodon pel 
manteniment del Punt TIC i el manteniment del sistema informàtic.  
 
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.- PROCEDIR a la retenció del pagament de les factures pendents i futures fins a la 
totalitat de l’embarg.  
 
2n.- COMUNICAR a les persones interessades el present acord. 
 
6.2. Sol·licitud alta Servei AOC tràmits activitats. Finestreta Única Empresarial (FUE 
Local).  
 
Vist el que estableix la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l´activitat 
administrativa de l´administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d´impuls a l´activitat econòmica.  
 
Atès que de conformitat amb el que estableix l´esmentada Llei, els ciutadans que vulguin 
iniciar una activitat econòmica al municipi disposen de la possibilitat de realitzar la 
tramitació electrònicament a través del propi portal web municipal mitjançant l´e-TRAM.  
 
Atès que el servei de Finestreta Única Empresarial Local (FUE Local) actualment ofereix 
14 nous tràmits encaminats tots ells a facilitar l´accés als tràmits  que són competència de 
les administracions públiques per tal de facilitar l´accés a l´activitat econòmica, a part dels 
3 tràmits ja activats al catàleg de l´e-TRAM del nostre ens (Declaració responsable 
d´obertura, Comunicació prèvia d´obertura i Sol.licitud d´informe previ en matèria 
d´incendis ).  Aquests 14 nous tràmits són:  
 
 -  Comunicació prèvia de canvi de titularitat d´activitats 
 -  Consulta prèvia de classificació de l´activitat 
 -  Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d´activitats 
 -  Declaració responsable en matèria de salut alimentària 
 -  Llicència ambiental ( Annex II) 
 -  Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) 

-  Comunicació prèvia de modificació no substancial d´una activitat amb efectes 
sobre les persones o el medi ambient.  

 -  Comunicació prèvia municipal d´establiments no permanents desmuntables 
 - Comunicació prèvia municipal d´establiments fixos oberts al públic, 
 d´espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.  
 - Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats 
 recreatives de caràcter extraordinari 
 - Comunicació prèvia de modificació no substancial d´un establiment i/o un 
 espectacle o activitat recreativa 

- Llicència municipal d´establiments fixos oberts al públic, d´espectacles  públics i 
activitats recreatives ordinàries 
- Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter 
extraordinari.  

 - Llicència municipal d´establiments oberts al públic de règim especial. 
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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: 
 
PRIMER.- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d’alta al Servei de 14 nous tràmits que 
ofereix el servei de Finestreta Única Empresarial (FUE Local) i que s´indiquen a la part 
expositiva anterior.  
 
SEGON.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del 
Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica 
(www.seu.cat/consorciaoc). 
 
TERCER.-  Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de 
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present 
sol·licitud. 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 19:10 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 


