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ACTA NÚM. JGL2015/27 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 27 D' OCTUBRE DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
18:20 hores del dia 27 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. Actes pendents d'aprovar 
2. Llicències i comunicacions prèvies 
2.1. Obres 
2.1.1. Concessió llicència d'obres. Ctra. Sant Joan, 22-24. Exp.: 050302.01-2015/102. 
2.1.2. Concessió llicència d'obres. C/. Joaquim Claret, 2 Edifici Renard. Exp.: 050302.01-
2015/101. 
2.1.3. Concessió llicència d'obres. C/. Pujada de la Roureda, 232- C/. Major de Font Rubí. 
Font Rubí . Exp.: 050302.01-2015/100. 
2.1.4. Concessió llicència d'obres. C/. Monestir, 9. Exp.: 050302.01-2015/99. 
2.1.5. Concessió llicència d'obres. Ctra. Antga. Sant Joan, 3. Exp.: 050302.01-2015/98. 
2.1.6. Concessió llicència d'obres. C/. Joan Maragall, 1 3r 2a. Exp.: 050302.01-2015/96. 
2.1.7. Concessió llicència d'obres. Pl. Santa Maria, 8 (Escola Dr. Robert). Exp.: 
050302.01-2015/95. 
2.1.8. Concessió llicència d'obres. C/. Freixenet, 15. Exp.: 050302.01-2015/87. 
3. Altres assumptes pendents de resolució  
3.1. Comissió de serveis per assistència a la "Jornada sobre el Registre Públic de 
Contractes al món local: funcions i obligacions". 
4. Peticions 
4.1. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -  SKI CLUB CAMPRODON. 
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aproven les actes de les reunions extraordinàries 
celebrades per la Junta de Govern els dies  29 de setembre i 16 d’octubre de 2015 
 
2. Llicències i comunicacions prèvies 
 
2.1. Obres 
 
2.1.1. Concessió llicència d'obres. Ctra. Sant Joan, 22-24. Exp.: 050302.01-2015/102. 

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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Vista la sol·licitud presentada per MARTÍ MAGRET TRABAL, per execució d’obres 
consistents en “Obertura rasa i construcció arqueta per a la col.locació de tub per 
desaiguar aigua de pluja ” i emplaçada a Ctra. Sant Joan, 22-24 (carreró lateral) 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: 
- L'autorització no n'empara d'altres que resultin necessàries per a l'abocament 

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

concepte es produirà el dia 23 de gener de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 23 d'abril 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. 
 
2.1.2. Concessió llicència d'obres. C/. Joaquim Claret, 2 Edifici Renard. Exp.: 
050302.01-2015/101. 
 
Vista la sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI RENARD, 
per execució d’obres consistents en “Arranjament parets de les terrasses ” i emplaçada a 
C/. Joaquim Claret, 2 - Edifici Renard 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 tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 9 de gener de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 9 d'abril 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 105,05 € 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. 
 
2.1.3. Concessió llicència d'obres. C/. Pujada de la Roureda, 232- C/. Major de Font 
Rubí. Font Rubí . Exp.: 050302.01-2015/100. 
 
Vista la sol·licitud presentada per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, SL, per 
execució d’obres consistents en “Obertura , reposició i tancament de rasa per l'estesa de 
línia subterrània de Baixa Tensió  a 400v.” i emplaçada a C/. Pujada de la Roureda, 232  - 
C/. Major de Font Rubi - 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: 
- Les obres s'efectuaran d'acord amb l'Ordenança d'obres a la via pública.  
- Abans d’iniciar les obres, cal dipositar un aval per import de 300,00 €, per tal de 

garantir la reposició dels element que puguin resultar malmesos durant la seva 
execució.  
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Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 9 de desembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 9 de gener 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 111,17 € 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. 
 
2.1.4. Concessió llicència d'obres. C/. Monestir, 9. Exp.: 050302.01-2015/99. 
 
Vista la sol·licitud presentada per JUSTINA VILA DORCA, per execució d’obres 
consistents en “Enrajolar i impermeabilitzar terrassa ” i emplaçada a C/. Monestir, 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 tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 9 de gener de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 9 d'abril 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. 
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2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de 214,07 € 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. 
 
2.1.5. Concessió llicència d'obres. Ctra. Antga. Sant Joan, 3. Exp.: 050302.01-
2015/98. 
 
Vista la sol·licitud presentada per LOURDES GELIS VILA, per execució d’obres 
consistents en “Construcció de solera i pintar façana” i emplaçada a Ctra. Antiga Sant 
Joan , 3  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 9 de desembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 9 de febrer 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 53,05 € 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. 
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2.1.6. Concessió llicència d'obres. C/. Joan Maragall, 1 3r 2a. Exp.: 050302.01-
2015/96. 
 
Vista la sol·licitud presentada per NÚRIA VILANOVA MORATÓ, per execució d’obres 
consistents en “Substitució de finestra velux 808 UK08” i emplaçada a C/. Joan Maragall, 
01 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 generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 2 de gener de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 2 d'abril 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 117,13 € 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. Pl. Santa Maria, 8 (Escola Dr. Robert). Exp.: 
050302.01-2015/95. 
 
Vista la sol·licitud presentada per ENTITAT MERCANTIL REPSOL BUTANO, SA, per 
execució d’obres consistents en “Connexió a la xarxa de gas propà a l'escola Doctor 
Robert” i emplaçada a la  Pl. Santa Maria, 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: 
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1r. AUTORITZAR les obres a la via pública que conté la memòria descriptiva per a la 
connexió a la xarxa de gas propà de l’escola Dr. Robert, presentada per Repsol Butano, 
SA de data 4 de setembre de 2015.  
 
2n.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
- Les obres es realitzaran d'acord amb l'ordenança d'obres a la via pública.  

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

concepte es produirà el dia 9 de novembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 9 de desembre 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. 
 
3r.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de 120,21 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
4t.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
5è.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels 
recursos que poden interposar. 
 
2.1.8. Concessió llicència d'obres. C/. Freixenet, 15. Exp.: 050302.01-2015/87. 
 
Vista la sol·licitud presentada per TELEFÓNICA ESPAÑA, SA, per execució d’obres 
consistents en “Construcció de 8,55 m. de canalització amb 2 cond. de PVC de 63 mm. i 
instal.lació de dos cambres de registre multioperador” i emplaçada a C/.  Freixenet, 15  
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: 
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- Abans de l’inici de les obres, cal presentar un aval per import aval: 1.782,00 € per 
garantir la reposició dels elements d’urbanització que es puguin malmetre durant 
l’execució de les obres.  

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

concepte es produirà el dia 23 de gener de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 23 de desembre 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.- DECLARAR  l’exempció  de l'autoliquidació de la taxa i l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en aplicació  de l’ordenança fiscal municipal corresponent.   
  
3r.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels 
recursos que  poden interposar. 
 
3. Altres assumptes pendents de resolució  
 
3.1. Comissió de serveis per assistència a la "Jornada sobre el Registre Públic de 
Contractes al món local: funcions i obligacions". 
 
Vista la convocatòria de la “Jornada sobre el Registre Públic de Contractes al món local: 
funcions i obligacions”, organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
amb la participació de l’AOC. 
  
Atès l’indiscutible interès del contingut del temes a tractar, la Junta de Govern Local, per 
delegació de l’alcaldia, per unanimitat, ACORDA:  
 
1r.- AUTORITZAR la inscripció i assistència en comissió de serveis de la Sra. Eva-Glòria 
Escolà i Satostegui, administrativa, a la jornada que es desenvoluparan el dia 3 de 
novembre de  2015 a Barcelona.  
 
2n.- NOTIFICAR l’autorització a la funcionària interessada i donar compte a intervenció i 
tresoreria.   
4. Peticions 
 
4.1. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -  SKI CLUB 
CAMPRODON. 
 
Vista la petició de la Sra. M. Carme Monells Descamps en presentació de l’SKI CLUB 
CAMPRODON, sol·licitant poder disposar del Pavelló Llandrius els caps de setmana dels 
mesos de novembre i desembre per poder fer exercici físic preparatori per a la temporada 
d’esquí . 
 
Comprovat que l’Ski Club Camprodon és una entitat esportiva federada. 
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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  l’autorització per poder utilitzar el Pavelló Llandrius els dies sol·licitats. 
 
   2n.- ADVERTIR que cal utilitzar calçat adequat per poder caminar dins la pista, del contrari 

el parquet del terra queda malmès. 
 

3r.- 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. 

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

pot interposar . 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 19:00 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 


