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ACTA NÚM. JGL2015/28 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
16:10 hores del dia 11 de novembre de 2015, 
es reuneix la Junta de Govern Local a l’objecte 
de celebrar la sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. F. 
Xavier Sala i Pujol, alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència del membres relacionats al marge. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i 

García, titular de la Corporació. 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. President obre la sessió 
per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
2. Factures i certificacions 
2.1. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 7/2015. 
2.2. Aprovació relació de factures 15/2015. 
3. Llicències i comunicacions prèvies 
3.1. Obres 
3.1.1. Concessió ajornament d'inici i finalització d'obres. Av. Lluís Jover (cantonada c/. 
Monestir).  Exp.: 050301.01-2015/2. 
3.1.2. Concessió llicència d'obres. C/. Ferrer Bàrbara, 29 02 02. Exp.: 050302.01-
2015/103. 
3.1.3. Concessió llicència d'obres. Pg. Muralla, 19 01 01. Exp.: 050302.01-2015/104. 
3.1.4. Concessió llicència d'obres. C/. Freixenet, 17. Exp.: 050302.01-2015/105. 
3.1.5. Concessió llicència d'obres. C/. Monestir, 4. Exp.: 050302.01-2015/106. 
3.1.6. Concessió llicència d'obres. Pg. d'Espinalba, 11. Exp.: 050302.01-2015/107. 
3.1.7. Concessió llicència d'obres. C/. Ferrer Bàrbara, 2. Exp.: 050302.01-2015/108. 
3.1.8. Concessió llicència d'obres. C/. del Pi, 3 04.. Exp.: 050302.01-2015/109. 
4. Contractacions 
4.1. Contractació del servei d'organització de la Fira de la Puríssima (Fira de Nadal). 
5. Peticions 
5.1. Concessió d'ajut a la Fundació Pública Museu Isaac Albéniz per al concurs de piano. 
5.2. Concessió de subvenció al Centre Excursionista d'Olot per a la organització de la 
cursa Trepitja Garrotxa. 
5.3. Ocupació de la via pública amb una xurreria - Sr. Daniel Sánchez Pachón. 
5.4. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal -  Sr. Alex Prat de las 
Heras. 
5.5. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal  - Sr. Josep M. Carol 
Comas. 
5.6. Sol·licitant la baixa de la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus 
municipals - Sr. Domingo Pairó i Morera. 
5.7. Devolució d' ingressos indeguts - Sra. M. Teresa LLauná Campos. 

Assistents 
F. XAVIER SALA PUJOL 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
XAVIER JUNCÀ MORER 
NÚRIA MAS SOLER 
ANNA COLOMER VILA 

 

S’excusen 
XAVIER RIGAT GARDELLA 
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5.8.  Bonificació vehicle històric - Sr. Frederic Jadoulle. 
5.9. Autorització per a la utilització d'nstal·lacions Municipals - U.E. CAMPRODON . 
5.10. Concessió de subvenció per a l'edició del llibre "Calendari de festes amb aigua". 
6. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
6.1. Proposta d'aprovació del padró O.V.P. amb taules, cadires i mercaderies temporada 
d'estiu 2015. 
6.2. Aprovació de la liquidació i estat de comptes del cànon de l'aigua del tercer trimestre 
de 2015 de Sorea, S.A. 
7. Altres assumptes pendents de resolució  
7.1. Nomenament de vocals de la Comissió Paritària d'interpretació i seguiment del 
Conveni col·lectiu de treball del personal laboral  (2014-2015). 
7.1. Autorització transport escolar. Transports Elèctrics Interurbans, SA (TEISA). 
7.3. Autorització transport escolar. Bernardino Llongarriu Guillamet.  
7.4. Comissió de serveis per assistència al taller d'actualització en materia de trànsit.  
7.5. Comissió de serveis per assistència al curs "Elaboració del pressupost 2016". 
7.6. Comissió de serveis per assistència a la Formació Continuada "Tràmit d'expedients". 
7.7. Gratificació extraordinària per dedicació a tasques fora de l'horari laboral. 
7.8. Altes i baixes diferents rebuts -  Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 
7.9. Suport al projecte "Innowa'tt. Empresa, energia i gestió forestal al Pirineu". 
7.10. Proposta de règim de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local. 

************************************************************* 
 
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 27 d’octubre de 2015. 
 
2. Factures i certificacions 
 
2.1. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 7/2015. 
 
Examinada la relació liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 7/2015 per import 
de  5.717,30 €.   
 
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.- APROVAR la relació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 7/2015 
per import de 5.717,30 €.   
 
Segon.- ORDENAR la seva notificació formal d’acord amb les normes d’exacció vigents. 
 
2.2. Aprovació relació de factures 15/2015. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 15/2015. 
 
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. 15/2015 per un import total de 100.196,21 euros amb càrrec a les partides 
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corresponents del pressupost municipal vigent, que seran abonades als respectius 
creditors d’acord amb la previsió i disponibilitats de la  Tresoreria Municipal. 
 
3. Llicències i comunicacions prèvies 
 
3.1. Obres 
 
3.1.1. Concessió ajornament d'inici i finalització d'obres. Av. Lluís Jover (cantonada 
c/. Monestir).  Exp.: 050301.01-2015/2. 
 
Atès que la Junta de Govern Local en data 15 de maig de 2015, va concedir llicència 
d’obres per a “Restauració de la coberta de l’Església de Sant Pere”. Exp.: 050301.01-
2015/2, condicionada a un termini d’inici i de finalització.  
 
Vist l’escrit de petició del Bisbat de Vic, sol·licitant ajornament del termini d’inici i de 
finalització de les obres a realitzar.  
 
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’ajornament del termini d’inici de les obres de “Restauració de la coberta 
de l’Església de Sant Pere, fins el dia 31 de març de 2016 i el termini de finalització fins el 
dia 30 de juny de 2016.  
 
2n.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels 
recursos que  poden interposar. 
 
3.1.2. Concessió llicència d'obres. C/. Ferrer Bàrbara, 29 02 02. Exp.: 050302.01-
2015/103. 
 
Vista la sol·licitud presentada per INÉS JUNCÀ BUSQUETS, per execució d’obres 
consistents en “Reforma de la cuina i el bany ” i emplaçada a C/. Ferrer Bàrbara, 29 02 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 dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 30 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 30 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. 
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- 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 155,05 € 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. 
 
3.1.3. Concessió llicència d'obres. Pg. Muralla, 19 01 01. Exp.: 050302.01-2015/104. 
 
Vista la sol·licitud presentada per CRISTINA JUNCA PIÑA, per execució d’obres 
consistents en “Canvi de la banyera per un plat de dutxa i col·locació de llar de foc” i 
emplaçada a Pg.  Muralla , 19 01 01  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 30 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 30 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 81,05 € 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. 
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4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.1.4. Concessió llicència d'obres. C/. Freixenet, 17. Exp.: 050302.01-2015/105. 
 
Vista la sol·licitud presentada per CONSTRUCCIONS FREIXENET CAMPRODON, SL, 
per execució d’obres consistents en “Col·locació de rajols al garatge ” i emplaçada a C/.  
Freixenet , 17  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 30 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 30 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 80,05 € 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. 
 
3.1.5. Concessió llicència d'obres. C/. Monestir, 4. Exp.: 050302.01-2015/106. 
 
Vista la sol·licitud presentada per MIQUEL MARQUES VILLACAMPA, per execució 
d’obres consistents en “Tancar part de la cara Nord del solar ” i emplaçada a C/.  
Monestir, 4 d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
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1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
- La llicència s’acorda sense perjudici a tercers.  

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

concepte es produirà el dia 30 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 30 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 71,69 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.1.6. Concessió llicència d'obres. Pg. d'Espinalba, 11. Exp.: 050302.01-2015/107. 
 
Vista la sol·licitud presentada per CTAT. PROP. "FONT-FOLCRA" DE CAMPRODON, 
per execució d’obres consistents en “Connectar tub d'aigües” i emplaçada a Pg. 
d'Espinalba, 11 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 30 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 1 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. 
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- 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 82,05 € 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. 
 
3.1.7. Concessió llicència d'obres. C/. Ferrer Bàrbara, 2. Exp.: 050302.01-2015/108. 
 
Vista la sol·licitud presentada per JAUME TRUÑÓ ORRIOLS, per execució d’obres 
consistents en “Col·locació de fusteria exterior, pintura i revestiment de façana” i 
emplaçada a C/.  Ferrer Bàrbara, 2  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 quatre mesos. La caducitat per 

aquest concepte es produirà el dia 29 de febrer de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de nou mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia . 
- 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 84,- € 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 
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davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.1.8. Concessió llicència d'obres. C/. del Pi, 3 04.. Exp.: 050302.01-2015/109. 
 
Vista la sol·licitud presentada per JOAQUIM GAYA COSTA, per execució d’obres 
consistents en “Substitució rajoles bany” i emplaçada a C/.  Pi, 3 04   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 30 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 30 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 102,33 € 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. 
 
4. Contractacions 
 
4.1. Contractació del servei d'organització de la Fira de la Puríssima (Fira de Nadal). 
 
Vista la proposta de contractació de l’empresa Iniciatives Catalanes i Serveis SL per a la 
organització de la Fira de la Puríssima (Fira de Nadal) del dissabte 5 de desembre al 
dimarts 8 de desembre de 2015, 
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Un cop considerada la oportunitat i conveniència d’aprovar d’aquest contracte per tal de 
potenciar la Fira de la Puríssima (Fira de Nadal), 
 
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 presentat per Iniciatives Catalanes i Serveis 

SL per a la organització de la Fira de la Puríssima (Fira de Nadal) del 5 al 8 de 
desembre de 2015.    

  
2n.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa establerta al contracte d’11.495,00 euros 

(IVA inclòs). 
 
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. 
 
5. Peticions 
 
5.1. Concessió d'ajut a la Fundació Pública Museu Isaac Albéniz per al concurs de 
piano. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Dolors Barrull com a representant de la 
Fundació Pública Museu Isaac Albéniz de Camprodon per a la concessió d'un ajut per al 
premi atorgat al concurs de piano. 
 
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 premi del concurs de piano de la Fundació Pública Museu Isaac 
Albéniz amb una donació de 150,00€. 
 
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. 
 
5.2. Concessió de subvenció al Centre Excursionista d'Olot per a la organització de 
la cursa Trepitja Garrotxa. 
 
Atès que el 24 i 25 d’octubre de 2015 s’ha celebrat la cursa Trepitja Garrotxa organitzada 
pel Centre Excursionista d’Olot i que ha inclòs en el seu recorregut la vall de Camprodon, 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb 
aquesta iniciativa, 



 

10 
 

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

 

 
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 organització de la cursa Trepitja Garrotxa amb una donació 
de 350,00€ per a coadjuvar la despesa d’avituallament dels corredors. 
 
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. 
 
5.3. Ocupació de la via pública amb una xurreria - Sr. Daniel Sánchez Pachón. 
 
Vista la petició del Sr. Daniel Sánchez Pachón, sol·licitant l’ocupació de la via pública 
amb una xurreria de 6,00 metres de llarg x 2,00 m. d’amplada per la Fira de la Puríssima. 
 
Atesa la disposició de superfície suficient per atendre la petició. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR llicència per ocupació de la via pública amb  una xurreria de 6,00 metres 

de llarg x 2,00 m. d’amplada per la Fira de la Puríssima a la Pl. de Santa Maria.  
 
2n.- APROVAR la liquidació de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer  i 
ambulants i rodatge cinematogràfic  per l’import de 168,12 € . 

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

pot interposar . 
 
5.4. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal -  Sr. Alex Prat 
de las Heras. 
 
Vista la petició del Sr. Alex Prat de las Heras, sol·licitant l’ocupació de la via pública amb 
una parada per a la venda de dessuadores i samarretes personalitzades de 3,00 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 
reglamentacions específiques a aplicar als productes i serveis que es disposin per a la 
venda.  



 

11 
 

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

 

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. 
 
Atesa la disposició de superfície suficient per atendre la petició. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR llicència per ocupació de la via pública amb  una parada per a la venda 
de dessuadores i samarretes personalitzades de 3,00 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 46,41 €  
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. 
 
5.5. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal  - Sr. Josep M. 
Carol Comas. 
 
Vista la petició del Sr. Josep M. Carol Comas, sol·licitant l’ocupació de la via pública amb 
una parada per a la venda de tòfones silvestres i bolets de 2,00 metres lineals  al mercat 
setmanal del diumenge del 15 de novembre de 2015 al 15 de març de 2016. 
 
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 
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. 
 
Atesa la disposició de superfície suficient per atendre la petició. 
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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 llicència per ocupació de la via pública amb  una parada per a la venda 

tòfones silvestres i bolets de 2,00 metres lineals al mercat setmanal del diumenge del 
15 de novembre de 2015 al 15 de març de 2016.  

 
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 30,94 €  
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. 
 
5.6. Sol·licitant la baixa de la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus 
municipals - Sr. Domingo Pairó i Morera. 
 
Vista la petició del Sr. Domingo Pairó i Morera , sol·licitant la baixa dels rebuts 
corresponents a la taxa de sobre prestació del servei de gestió de residus municipals dels 
habitatges situats a C/. Nou, 8 -  02 i  C/. Nou, 8 - 03.  
 
Atès que segons informe aportat de l’arquitecte Sr. Agustí Vilà i Cubí, els habitatges de 
les plantes segona i tercera el seu estat actual no permet l’obtenció de la cèdula 
d’habitabilitat i per tant no són habitables. 
 
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 dels rebuts corresponents a la taxa   sobre la 
prestació del servei de gestió de residus municipals dels habitatges situats al C/. Nou, 8 
02 i  C/. Nou, 8 03. 
 
2n.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta excepció 
tindrà efectes a partir de l’any 2016. 
 
5.7. Devolució d' ingressos indeguts - Sra. M. Teresa LLauna Campos. 
 
Vista la petició de la Sra. M. Teresa Llauna Campos  sol·licitant  la devolució de 69,72 € 
corresponents  a  la  liquidació 24/2015  per ocupació de la via pública amb taules i 
cadires  corresponent a la temporada d’estiu de 2015 a la Pl. Major, 3 - Beget. 
 
Atès que la Sra. M. Teresa Llauna Campos  al·lega que no ha pogut col·locar les taules i 
cadires davant del seu establiment tal com havia sol·licitat. 
 
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 de la  Sra. M. Teresa Llauná Campos  i abonar la quantitat de  
69,72 €  que corresponen a la liquidació 24/2015 al compte bancari proposat. 
 
2n.- AUTORITZAR la devolució d’ingressos indeguts . 
 
3r.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb expressió dels recursos 
que pot interposar i comunicar-ho a la tresoreria i la intervenció municipals. 
 
5.8.  Bonificació vehicle històric - Sr. Frederic Jadoulle. 
 
Vista la petició del Sr. Frederic Jadoulle, sol·licitant una bonificació de la taxa de l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle marca SUZUKI model GS 500 E matrícula  
SE6151BB. 
 
Atès que l’ordenança fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, l’article 5è. apartat 3 diu : 
 
”La Comissió de Govern, podrà atorgar una bonificació de fins el 100 per 100 de la quota 
de l’impost pels vehicles històrics, quan els interessats instin la seva concessió indicant 
les dades del vehicle i acreditin suficientment aquella qualitat”. 
 
Atès que de la documentació aportada se’n desprèn el caràcter històric d’aquell vehicle, 
constant com a data de matriculació el dia  26 de juny de 1989 . 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords:  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.-  ATORGAR la bonificació del 100 % de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
al Sr. Frederic Jadoulle del vehicle marca SUZUKI  model GS 500 E matrícula 
SE6151BB. 
    
2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta bonificació 
tindrà efectes per a l’exercici 2016 i successius. 
 
5.9. Autorització per a la utilització d'nstal·lacions municipals - U.E. CAMPRODON . 
 
Vista la petició de la  U.E. CAMPRODON, sol·licitant poder disposar del Pavelló Vell del 
C/. Sant Antoni, 4 durant les festes de Nadal per portar a terme el tradicional Joc de la 
Quina durant els dies 5, 6, 25 i 26 de desembre de 2015 i 2 de gener de 2016 de les 
22:00 hores fins a les 24:00 i el dia 3 de gener de 2016 a  les 18:00 hores. 
 
Al mateix temps sol·liciten poder tenir lliure el Pavelló el dia 31 de desembre de 2015 a 
partir de les 16:00 hores per poder preparar la sala per tal de celebrar-hi el ball de Cap 
d’Any. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
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1r.-  CONCEDIR  l’autorització per poder utilitzar el Pavelló Vell del C/. Sant Antoni, 4 els 
dies sol·licitats. 
 
2n.- APROVAR l’excempció 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 . 
 
5.10. Concessió de subvenció per a l'edició del llibre "Calendari de festes amb 
aigua". 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Manel Carrera Escudé per a la concessió d’un ajut 
per a l'edició del llibre "Calendari de festes amb aigua". 
 
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 Manel Carrera Escudé amb una donació de 250,00€ a través de la 
plataforma de micromecenatge Verkami per a l’edició del llibre “Calendari de festes amb 
aigua” del qual l’Ajuntament de Camprodon en rebrà 20 exemplars. 
 
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. 
 
CAMPRODON, 11 de novembre de 2015 
 
6. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
 
6.1. Proposta d'aprovació del padró O.V.P. amb taules, cadires i mercaderies 
temporada d'estiu 2015. 
 
Proposta d’aprovació del padró corresponent a la taxa per  O.V.P. amb taules, cadires i 
mercaderies amb finalitat lucrativa corresponent a la temporada d’estiu 2015. 
 
Atesa la documentació elaborada pels serveis administratius d’aquesta Corporació en 
relació a la taxa per ocupació de la via pública amb taules, cadires i mercaderies amb 
finalitat lucrativa corresponent a la temporada d’estiu de 2015 per un import de 3.880,72 
euros. 
 
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 el padró de la taxa per ocupació de la via pública amb taules, cadires i 
mercaderies amb finalitat lucrativa corresponent a la temporada d’estiu 2015.  
 
2n.- TRASLLADAR el present acord a la tresoreria a la intervenció municipal. i                        
publicar-ho en el Butlletí oficial de la província. 
 
6.2. Aprovació de la liquidació i estat de comptes del cànon de l'aigua del tercer 
trimestre de 2015 de Sorea, S.A. 
 
Vist el registre d’entrada 2015-1845 de data 10/11/2015, de Sorea, S.A. adjuntant la 
liquidació del cànon de l’aigua del tercer trimestre de 2015 corresponent a la urbanització 
de Font Rubí.   
 
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 tercer trimestre de 2015 de 
la urbanització de Font Rubí per un import de 32,18€. 
 
2n.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.  
 
7. Altres assumptes pendents de resolució  
 
7.1. Nomenament de vocals de la Comissió Paritària d'interpretació i seguiment del 
Conveni col·lectiu de treball del personal laboral  (2014-2015). 
 
Vist l’article 5 del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral d’aquest Ajuntament 
(2014-2015) (BOP núm. 151 de data 6 d’agost),  
 
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.- NOMENAR membres de la Corporació municipal per formar part de la Comissió 
Paritària d’interpretació i seguiment del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de 
l’Ajuntament de Camprodon (2014-2015), les següents persones:  
 

 Sr. F. Xavier Sala Pujol - alcalde president  
 Sr. Jordi Batchelli i Aulinas - 1r Tinent d’alcalde 
 Sr. Xavier Juncà i Morer - 2n Tinent d’alcalde (suplent) 
 Sra. Anna Colomer i Vila – Regidora (suplent) 

 
2n. NOTIFICAR aquests acords als regidors afectats i als representants sindicals dels 
treballadors.   
 
7.2. Autorització transport escolar. Transports Elèctrics Interurbans, SA (TEISA). 
 
Atesa la instància amb RE 1383/2015 de data 26 d’agost, del Sr. Pere Collelldevall 
Planella com a representant de Transports Elèctrics Interurbans, SA, sol·licitant 
autorització per a la realització del servei de transport escolar des de Beget al CEIP Dr. 
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Robert de Camprodon, en les mateixes condicions de cursos anteriors, detallant els 
horaris i vehicles que es faran servir pel servei de transports. 
 
Atès que de l’escrit presentat se’n desprèn la signatura de contracte amb el Gerent del 
Consell Comarcal del Ripollès pel Curs 2015/2016. 
 
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: 
 
Atesa la instància amb RE 1383/2015 de data 26 d’agost, del Sr. Pere Collelldevall 
Planella com a representant de Transports Elèctrics Interurbans, SA, sol·licitant 
autorització per a la realització del servei de transport escolar des de Beget al CEIP Dr. 
Robert de Camprodon, en les mateixes condicions de cursos anteriors, detallant els 
horaris i vehicles que es faran servir pel servei de transports. 
 
Atès que de l’escrit presentat se’n desprèn la signatura de contracte amb el Gerent del 
Consell Comarcal del Ripollès pel Curs 2015/2016. 
 
7.3. Autorització transport escolar. Bernardino Llongarriu Guillamet.  
 
Atesa la instància amb RE 1827/2015 de data 6 de novembre, del Sr. Bernardirno 
Llongarriu Guillamet, amb DNI 78021619F sol·licitant autorització per realitzar servei de 
transport escolar dins del municipi de Camprodon dels alumnes del CEIP Dr. Robert i 
SES Germans Vila Riera d’acord amb la ruta que s’adjunta (Salarsa Camprodon – 
Camprodon Salarsa), detallant els horaris i utilitzant el vehicle de 9 places matrícula 
8817GYT.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- ATORGAR autorització al Sr. Bernardirno Llongarriu Guillamet, per realitzar el servei 
de transport escolar per al curs 2015/2016 dins del municipi de Camprodon dels alumnes 
del CEIP Dr. Robert i SES Germans Vila Riera (Salarsa Camprodon – Camprodon 
Salarsa), amb les condicions d’horari i vehicle detallat i advertir que aquesta autorització 
és condicionada a les autoritzacions sectorials que corresponguin. 
 
2n.- NOTIFICAR aquesta autorització a la persona interessada. 
 
7.4. Comissió de serveis per assistència al taller d'actualització en materia de 
trànsit.  
 
Vista la convocatòria de les sessions sobre l’actualització en matèria de trànsit 
organitzades per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
 
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 del Sr. Jose Enrique 
Morales Villa, vigilant municipal, al taller d’actualització en matèria de trànsit, que es 
desenvoluparà els dies 17, 18 i 19 de novembre de 2015 a Barcelona. 
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2n.- NOTIFICAR l’autorització al funcionari interessat i donar compte a intervenció i 
tresoreria. 
 
7.5. Comissió de serveis per assistència al curs "Elaboració del pressupost 2016". 
 
Vista la convocatòria del curs de formació “Elaboració del pressupost 2016” organitzada 
per Xaloc. 
  
Atès l’indiscutible interès del contingut del temes a tractar,  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR la inscripció i assistència en comissió de serveis de la Sra. Maria Güell 
Teixidor, administrativa, al curs el proper 12 de novembre de 2015 a Girona.  
 
2n.- NOTIFICAR l’autorització a la interessada i donar compte a intervenció i tresoreria. 
 
7.6. Comissió de serveis per assistència a la Formació Continuada "Tràmit 
d'expedients". 
 
Vista la convocatòria de a la Formació Continuada “Tràmit d’expedients”, organitzada per 
la Diputació de Girona i ABSIS. 
  
Atès l’indiscutible interès del contingut del temes a tractar, la Junta de Govern Local, per 
delegació de l’alcaldia, per unanimitat, ACORDA:  
 
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. Eva-Glòria 
Escolà i Satostegui, i la Sra. Maria Güell i Teixidor, ambdues administratives, a la jornada 
que es desenvoluparà el dia 27 de novembre de  2015 a Girona.  
 
2n.- NOTIFICAR l’autorització a les treballadores interessades i donar compte a 
intervenció i tresoreria.   
 
7.7. Gratificació extraordinària per dedicació a tasques fora de l'horari laboral. 
 
Atesa la necessitat d’ampliar l’horari laboral de mitja hora mensual a la Sra. Jazmina 
Pairó i Maresch treballadora de la Llar d’Infants Municipal, a partir de l’1 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.- APROVAR la concessió d’una gratificació extraordinària de mitja hora mensual per 

dedicació a tasques fora de l’horari laboral a partir de l’1 d’octubre de 2015 per 
l’import de 6,29 € mensuals. 
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2n.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada al departament de personal, a la 
tresoreria i la intervenció municipals. 

 
7.8. Altes i baixes diferents rebuts -  Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès. 
 
Atès que s’ha inclòs en el padró corresponent a la taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals i padró d’IBI  a diferents contribuents de manera indeguda,  
 
Atès que l’Institut Català de la Salut ha abonat directament la taxa de residus 
corresponent al segon semestre de l’exercici 2015 del C/. Mn. Cinto Verdaguer, 1 
directament a l’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: 
 
Primer.- Sol·licitar al Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès que procedeixi a 
formalitzar  la baixa dels rebuts números: 
 
a) Prestació del servei de gestió de residus municipals. 

 
Núm. Rebut Subjecte Passiu Import 
1502004884 Jordi Romero Ballbe      71,12 € 
1502003898 Institut Català de la Salut 112,75 € 
   
b) Padró d’IBI 
 

  

Núm. Rebut Subjecte Passiu    Import 
1514007602 Nuria Tenas Pujol                                                                22,74 € 

 
Segon.- Aprovar la liquidació  de la taxa al subjecte passiu que correspongui, d’acord 
amb el següent detall: 
 
Rebut número: 1502004884 
Subjecte passiu: Cim del Pastuira SL 
NIF: B62148697 
Adreça Fiscal: C/. Pablo Iglesias, 63 01 02  - 08302 MATARO 
Adreça Tributària: C/. Llandrius, 22 
Tribut: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.  
Ordenança Fiscal: Número 19 
Total liquidació: 71,12 € 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució al Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès. 
 
7.9. Suport al projecte "Innowa'tt. Empresa, energia i gestió forestal al Pirineu". 
 
Atès que l’Agència de Desenvolupament del Ripollès està preparant el projecte 
“Innowa’tt. Empresa, energia i gestió forestal al Pirineu” que té per objectius assessorar 
empreses per a la seva consolidació i per promoure  actituds energèticament 
responsables, promoure l’emergència de l’economia verda, formar empreses i persones 
en atur en matèria d’estalvi i eficiència energètica, gestió forestal i energies renovables, 
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fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies 
innovadores i posant en valor la funció captadora de carboni de territoris forestals. 
 
Atès que l’Agència de Desenvolupament del Ripollès sol·licita el suport dels ens locals de 
la comarca al projecte per tal de demanar finançament al Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Un cop considerada la conveniència de donar suport a 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.- APROVAR la signatura d’una carta de suport al projecte “Innowa’tt. Empresa, 

energia i gestió forestal al Pirineu”. 
  
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 a la 
formalització i implementació d’aquest suport. 

 
3r.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents.  
 
7.10. Proposta sobre el règim de les sessions ordinàries de la Junta de Govern 
Local.  
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juliol de 2015 establint el règim de 
sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.  
 
Atès que en alguna ocasió la celebració del Ple coincideix la mateixa setmana de la 
celebració de sessió de la Junta de Govern Local, es considera convenient traslladar la data 
de la sessió de la Junta de Govern Local al mateix dia de la celebració del ple quan així 
succeeixi.  
 
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.- ESTABLIR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, quan coincideixin la 
mateixa setmana de la celebració de sessió de Ple, es traslladi la data de la sessió de la 
Junta de Govern Local al mateix dia de la celebració del Ple a les 18:00 hores. 
 
2n.- COMUNICAR aquest acord a tots els Regidors i publicar-ho al web municipal. 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 17:50 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 


