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MINUTA DE L’ACTA NÚM. JGL2015/29 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
18:20 hores del dia 1 de desembre 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 relació de factures 16/2015. 
2.2. Aprovació de la certificació núm. 2 de l'obra "Rehabilitació dels edificis de Cal 
Marquès i Convent del Carme per a museu municipal, 3a. fase". 
3. Intervenció administrativa  
3.1 Obres 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. C/. Catalunya, 2. Exp: 050302.01-2015/110. 
3.1.2. Concessió llicència d'obres. C/. Pla Vidal 1016 (Font Rubí). Exp.: 050302.01-
2015/111. 
3.1.3. Concessió llicència d'obres. C/. Font Gifreu, 172 Font Rubí. Exp.: 050302.01-
2015/113. 
3.1.4. Concessió llicència d'obres. C/. Valencia, 32 4t 2a. Exp.: 050302.01-2015/115. 
3.1.5. Concessió llicència d'obres. C/. del Pi, 3. Exp.: 050302.01-2015/116. 
3.1.6. Concessió llicència d'obres. Av. Maristany, 12. Exp.: 050302.01-2015/117. 
3.1.7. Concessió llicència d'obres. C/. Freixenet, 30. Exp.: 050302.01-2015/118. 
3.1.8. Concessió llicència d'obres. C/. Bell Aire, 17 Beget. Exp.: 050302.01-2015/119. 
3.1.9. Concessió llicència d'obres. C/. Monestir, 5 cantonada C/. Germans Vila i Riera. 
Exp.: 050302.01-2015/120. 
4. Contractacions 
4.2. Contracte d'actuació de Peyu Planeta I-Neptú. 
4.3. Contractació Orquestra Simfònica Harmonia / Cor Harmonia. 
5. Peticions 
5.1.  Bonificació vehicle històric - Sr. Alberto Ventola Juviña. 
5.2. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -   Sra. Isabel Perez Perez 
en representació del Club Patí Camprodon. 
5.3. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals - AMPA Dr. Robert . 
5.4. Autoritzant reserva de la Via Pública - Sra. Eli Muni Pla  en representació de 
l'Associació de Donants de Sang de Girona . 
5.5. Autorització  Ocupació Via Pública amb taules i cadires - Sr. Eric González Colom. 

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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5.6. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sr. Martí Pastoret i 
Clota. 
5.7. Serveis Socials. Proposta d'ajut econòmic de suport familiar. 
5.8. Bonificació vehicle per minusvalidesa -  Sra. Rosalia Perez Romeu. 
5.9. Devolució d'ingressos indeguts -  Sr. José Juanola Gardella. 
5.10.  Concessió columbari número 15 .-  Sra. Emilia Oncins Sitges. 
5.11 Concessió de subvenció al Club Patí Camprodon. 
6. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
6.1. Aprovació de liquidacions per comunicació prèvia. 
7. Altres assumptes pendents de resolució  
7.1. Proposta de compensació de deutes per ocupació de terrenys. Carrer Nou, 1.  
7.2. Reclamació patrimonial Mercè Navarro Heras. Exp.: 0301.01-2015/4. 
7.3. Comissió de serveis per assistència a una jornada a Girona el dia 14 de desembre de 
2015. 
7.4. Comissió de serveis per assistència a la sessió informativa d'"Elaboració dels 
inventaris municipals i presentació del programa informàtic GPA". 
 
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 11 de novembre de 2015 
 
2. Factures i certificacions 
 
2.1. Aprovació relació de factures 16/2015. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 16/2015. 
 
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. 16/2015 per un import total de 58.348,38 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. 
 
2.2. Aprovació de la certificació núm. 2 de l'obra "Rehabilitació dels edificis de Cal 
Marquès i Convent del Carme per a museu municipal, 3a. fase". 
 
Examinada la certificació núm. 2 de l’obra “Rehabilitació dels edificis de Cal Marquès i 
Convent del Carme per a museu municipal, 3a. fase”, lliurada pels directors de l’obra, Srs. 
Rafel Pujol, Santi Llagostera i Montse Muntadas, per un import de 24.275,53€. 
 
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 certificació indicada, per import de 24.275,53€ amb càrrec a la partida 
1.330.62501 del pressupost municipal vigent. 
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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. 
 
3. Intervenció administrativa  
 
3.1. Obres 
 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. C/. Catalunya, 2. Exp: 050302.01-2015/110. 
 
Vista la sol·licitud presentada per MANEL PUJOL BERTRAN, per execució d’obres 
consistents en “Arranjament dels balcons” i emplaçada a C/.  Catalunya, 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 tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 13 de febrer de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 13 de maig 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 92,05 € 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. 
 
3.1.2. Concessió llicència d'obres. C/. Pla Vidal 1016 (Font Rubí). Exp.: 050302.01-
2015/111. 
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Vista la sol·licitud presentada per MIGUEL GARNATXE PLANELLA, per execució d’obres 
consistents en “Construcció d'una solera d'un metre i mig d'amplada i col.locació de 
panot” i emplaçada a C/.  Pla Vidal, 1016  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 generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 13 de febrer de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 13 de maig 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 111,81 € 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. C/. Font Gifreu, 172 Font Rubí. Exp.: 050302.01-
2015/113. 
 
Vista la sol·licitud presentada per MIGUEL GARNATXE PLANELLA, per execució d’obres 
consistents en “Substitució de les peces de gres dels graons de l'escala” i emplaçada a 
C/. Font Grifeu, 172  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 generals: 
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- Les obres s’han de començar en un termini de dos mesos. La caducitat per aquest 
concepte es produirà el dia 13 de gener de 2016. 

- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 
concepte es produirà el dia 13 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 77,25 € 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. 
 
3.1.4. Concessió llicència d'obres. C/. Valencia, 32 4t 2a. Exp.: 050302.01-2015/115. 
 
Vista la sol·licitud presentada per MARIA DOLORES COSTEJÀ XAMPRÓ, per execució 
d’obres consistents en “substitució de les rajoles d'un bany” i emplaçada a C/.  València , 
32 04 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 13 de febrer de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 13 de maig 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 135,05 € 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/. del Pi, 3. Exp.: 050302.01-2015/116. 
 
Vista la sol·licitud presentada per ENTITAT MERCANTIL REPSOL BUTANO, SA, per 
execució d’obres consistents en “Connexió a la xarxa de distribució de GLP” i emplaçada 
a C/. del Pi, 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 particulars: 
- S’atorga d’acord amb l’ordenança d’obres a la via pública.  

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

concepte es produirà el dia 13 de gener de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 13 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 117,81 € 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. 
 
3.1.6. Concessió llicència d'obres. Av. Maristany, 12. Exp.: 050302.01-2015/117. 
 
Vista la sol·licitud presentada per FERRAN VILA FRANCH, per execució d’obres 
consistents en “Pavimentar rampa lateral” i emplaçada a Av.  Maristany, 12 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 13 de febrer de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 13 de maig 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. 
 
3.1.7. Concessió llicència d'obres. C/. Freixenet, 30. Exp.: 050302.01-2015/118. 
 
Vista la sol·licitud presentada per BRIGHT CIRCLE, SL, per execució d’obres consistents 
en “Treballs de lampisteria ” i emplaçada a C/.  Freixenet, 30    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 generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 27 de gener de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 27 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 143,05 € 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. 
 
3.1.8. Concessió llicència d'obres. C/. Bell Aire, 17 Beget. Exp.: 050302.01-2015/119. 
 
Vista la sol·licitud presentada per XAVIER PLADEVEYA VERDAGUER, per execució 
d’obres consistents en “Arranjament teulat i canals” i emplaçada a C/. Bell Aire, 17   Beget 
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 20 de febrer de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 20 de maig 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 147,05 € 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. 
 
3.1.9. Concessió llicència d'obres. C/. Monestir, 5 cantonada C/. Germans Vila i 
Riera. Exp.: 050302.01-2015/120. 
 
Vista la sol·licitud presentada per ROSA GRATACÓS BARRI, per execució d’obres 
consistents en “Anivellar terreny i estesa de grava” i emplaçada a C/.  Monestir, 5   
cantonada C/. Germans Vila Riera 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 27 de gener de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 27 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 61,45 € 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. 
 
4. Contractacions 
 
4.1. Contracte d'actuació de Peyu Planeta I-Neptú. 
 
Vista l’oferta de contractació de Management i Produccions Culturals SL per a l’actuació 
d’en Peyu amb l’espectacle Planeta I-Neptú, el dia 7 de desembre de 2015, per un import 
total de 2.420 euros (iva inclòs).  
 
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 l’actuació proposada 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 del contracte. 
 
4t.- COMUNICAR aquest acord a l’artista contractat i a intervenció i tresoreria.  
 
4.2. Contractació Orquestra Simfònica Harmonia / Cor Harmonia. 
 
Vista l’oferta de contractació de la Orquestra Simfònica Harmonia / Cor Harmonia pel dia 
2 de gener de 2015, per un import total de 5.700,00 euros (iva inclòs).  
 
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 l’actuació musical proposada 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 del contracte. 
 
4t.- COMUNICAR aquest acord a l’artista contractat i a intervenció i tresoreria.  
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5. Peticions 
 
5.1.  Bonificació vehicle històric - Sr. Alberto Ventola Juviña. 
 
Vista la petició del Sr. Alberto Ventola Juviña, sol·licitant una bonificació de la taxa de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle marca TOYOTA model LAND 
CRUISER matrícula  GE5402Y. 
 
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  20 de febrer de 1987 . 
 
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. Alberto Ventola Juviña del vehicle marca TOYOTA  model LAND CRUISER 
matrícula GE5402Y. 
 
2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta bonificació 
tindrà efectes per a l’exercici 2016 i successius. 
 
5.2. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -   Sra. Isabel Perez 
Perez en representació del Club Patí Camprodon. 
 
Vista la petició de la Sra. Isabel Pérez Pérez en representació del Club Pati Camprodon, 
sol·licitant poder disposar del Pavelló Llandrius els dies 19 de desembre de 10:00 a 13:00 
i de 16:00 a 20:00 i el dia 20 de desembre de 16:00 a 20:00 per fer una presentació de 
l’evolució dels patinadors als pares. 
 
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’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 . 
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5.3. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals - AMPA Dr. Robert . 
 
Vista la petició de la  Sra. Marta Velasco i LLoansí en representació de l’AMPA de 
l’Escola Doctor Robert, sol·licitant poder disposar del Pavelló Vell del C/. Sant Antoni, 4 el 
dia 12 de desembre, per portar a terme una quina per recollir diners per l’escola. Al 
mateix temps sol·liciten l’equip de so, la col·locació d’una pancarta i connectar la 
calefacció. 
 
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 del C/. Sant Antoni, 4 el dia 
12 de desembre, i facilitar l’ús dels mitjans públics municipals que es demana. 
 
2n.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos 
que pot interposar . 
 
5.4. Autoritzant reserva de la Via Pública - Sra. Eli Muni Pla  en representació de 
l'Associació de Donants de Sang de Girona . 
 
Vista la petició de la Sra. Eli Muni i Pla en representació de l’Associació de Donants de 
Sang de  Girona  que sol·licita reservar l’espai per estacionar la furgoneta del Banc de 
Sang i Teixits, al davant de la Pl. de Santa Maria, 8, difusió a la premsa local, penjar 
pancartes per tal de difondre la campanya i poder fer megafonia al poble com a 
recordatori de la donació. 
 
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 reserva de la pública i facilitar l’ús dels mitjans públics municipals 
que es demana. 
 
2n.- NOTIFICAR  el present acord a les persones interessades. 
 
5.5. Autorització  Ocupació Via Pública amb taules i cadires - Sr. Eric González 
Colom. 
 
Vista la petició del Sr. Eric González Colom, sol·licitant poder fer un canvi d’ubicació de la 
terrassa del bar Tasca Can Titus que fins ara tenia autorització per ocupació de la via 
pública amb taules i cadires al mig de la plaça. 
 
Atès que el Sr. Eric González Colom, proposa ubicar la terrassa als aparcaments que hi 
han al davant del bar La Tasca Can Titus, al·legant que  degut als arbres tan grans 
existents al mig de la plaça dificulten la visibilitat des de l’establiment i alhora evitar que 
els ocells embrutin es taules. 
 
Atès que els aparcaments no es troben habilitats per a l’ocupació amb taules i cadires. 
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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.- DESESTIMAR la petició de canvi d’ubicació de l’ocupació de la via pública amb  
taules i cadires als aparcaments de  davant del Bar la Tasca Can Titus.  
 
2.- ADVERTIR que no s’autoritza l’ocupació de la plaça els diumenges al matí en hores 
de mercat, ni els dies establerts de fires que ocupin l’espai reservat per aquestes 
activitats. 
 
3r.- NOTIFICAR  el present acord a l’interessat amb expressió dels recursos que pot 
interposar .   
 
5.6. Ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal - Sr. Martí 
Pastoret i Clota. 
 
Vista la petició del Sr. Martí Pastoret i Clota, sol·licitant l’ocupació de la via pública amb 
una parada per a la venda de pollastres a l’ast de 5,00 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.  
d) Disposar de les autoritzacions municipals corresponents que han de romandre en el lloc on es dugui a 
terme l’activitat comercial.  
e) Satisfer els tributs o preus públics que les ordenances municipals estableixin per a l’exercici de l’activitat 
comercial de què es tracti. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR llicència per ocupació de la via pública amb  una parada per a la venda 
de pollastres a l’ast de 5,00 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 77,35 €  
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. 
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5.7. Serveis Socials. Proposta d'ajut econòmic de suport familiar. 
 
En data 24 de novembre de 2015, la treballadora social del Consorci de Benestar Social 
del Ripollès, ha emès un informe pel que fa a suport econòmic per al pagament de les 
despeses d’enterrament per un import total de 245,50 € (194,86 € conducció i 
enterrament més 50,64 € servei de tanatori) d’una família del municipi amb greus 
dificultats econòmiques proposant que l’Ajuntament assumeixi aquest cost. 
 
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.- ATORGAR l’ajut econòmic de suport familiar per import de 245,50 € amb destí a 
l’abonament del  servei d’enterrament i tanatori. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades, als serveis socials de 
l’Ajuntament,  i donar compte a  la intervenció municipal. 
 
5.8. Bonificació vehicle per minusvalidesa -  Sra. Rosalia Perez Romeu. 
 
Atesa la instància  presentada per la  Sra. Rosalia Perez Romeu en relació a l’exempció 
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
Atès que a l’Ordenança Fiscal número 3 corresponent a l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica, l’article 4t. apartat 1.g,  diu que són exempts de l’impost: 
 
         “Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà 
l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb 
discapacitat com els destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta 
condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. A aquests efectes, tindran també la consideració de 
persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100 els pensionistes de la Seguretat Social que 
tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els 
pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat 
permanent per al servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà d’aplicació a les persones pensionistes 
d’invalidesa que als 65 anys optin per una pensió de jubilació ordinària, a les persones que acreditin una 
incapacitat parcial ni a les persones que han deixat de tenir la condició d’incapacitat o classes passives.  
 
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats hauran d’aportar el certificat 
o la resolució de reconeixement del grau de la discapacitat emès per l’òrgan competent. 
 
Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació 
signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu 
transport. 
 
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de conformitat amb el que 
preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual s’iniciarà el procediment sancionador de 
conformitat amb l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.  
 
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius que en siguin 
beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.  
 
Atès que la Sra. Rosalia Perez Romeu,  ha justificat  mitjançant la resolució del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  que té un grau de 
disminució del incapacitat total. 
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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.- ATORGAR l’exempció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a la Sra. 
Rosalia Perez Romeu del vehicle marca Land Rover  model Discovery 4 matrícula 
8178GVT. 
    
2n.- NOTICAR aquest acord a les persona interessada i establir  que aquesta excepció 
tindrà efectes per a l’exercici 2016 i successius. 
 
5.9. Devolució d'ingressos indeguts -  Sr. José Juanola Gardella. 
 
Vista la petició del Sr. José Juanola Gardella  sol·licitant  la devolució de 34,08 €   
corresponents a l’impost sobre circulació de vehicles de l’any 2015 del vehicle marca 
RENAULT  model  Clio matrícula GI7136BL. 
 
Atès que el Sr. José Juanola Gardella,  ha justificat  mitjançant  el certificat de 
desballestament del vehicle que figura de baixa des del passat dia  8 d'abril 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 del Sr. José Juanola Gardella i abonar la quantitat de  34,08 € 
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. 
 
5.10.  Concessió columbari número 15 .-  Sra. Emilia Oncins Sitges. 
 
Vista la  sol·licitud  presentada per Sra. Emilia Oncins Sitges , en relació al seu escrit de 
data 26 de novembre i  registre d’entrada número 1985/2015,  en la que sol·licita  la 
compra del columbari número 15. 
 
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 titularitat del columbari número  15 . 
 
2n.- LIQUIDAR d’acord amb l’ordenança fiscal número 18 reguladora de la taxa per                 
prestació de serveis en cementiris locals apartat m  (concessió de columbari) la quantitat 
de 442,74 €  i  apartat j (expedició de títols o canvi de nom) la quantitat de 14,99 €. 
   
3r.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat amb expressió dels recursos que pot 
interposar . 
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5.11. Concessió de subvenció al Club Patí Camprodon. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Isabel Pérez Pérez, en representació del Club 
Patí Camprodon, per a la concessió d’una subvenció al Club Patí Camprodon per al 
finançament de samarretes pels patinadors. 
 
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 Club Patí Camprodon amb una donació de 100,00€. 
 
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. 
 
6. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
 
6.1. Aprovació de liquidacions per comunicació prèvia. 
 
Examinada la relació 1/2015 de data 1 de desembre de 2015 de liquidacions per Taxa per 
la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, en concepte de 
comunicació prèvia d’activitats per import de 327,88 €.   
 
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 les liquidacions per aplicació de l’Ordenança Fiscal núm. 16 per taxa 
esmentada en concepte de comunicació prèvia d’activitats per import de 327,88 €.   
 
Segon.- ORDENAR la seva notificació formal d’acord amb les normes d’exacció vigents. 
 
7. Altres assumptes pendents de resolució  
 
7.1. Proposta de compensació de deutes per ocupació de terrenys. Carrer Nou, 1.  
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data  19/06/2015,  sobre la valoració de les 
afectacions de la finca situada al carrer Nou, núm. 1,  a causa de les obres de construcció 
de la passarel·la sobre el Ter; segons el qual, per a la realització de les obres de 
construcció de la passarel·la sobre el Ter fou necessari alterar l’alineació de la part 
posterior de la finca propietat dels Srs. Coch, situada al carrer Nou, xamfranant la 
parcel·la en el seu vèrtex sud-est, conformat pel riu i el carreró de la plaça del Dr. Robert, 
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segons les previsions que consten al projecte aprovat, així com efectuar altres 
afectacions, el total valor de les quals suma 1.531,42 €.  
 
Vista la voluntat expressada pels titulars dels terrenys ocupats de ser compensats en dit 
valor a través de la concessió de dos nínxols del cementiri municipal, donant-se per 
satisfets a tots els efectes.  
 
Atès que s’ha comprovat l’existència i possibilitat de concessió de dos nínxols de 
cementiri municipal, el valor de la qual s’estableix al paràgraf de l’article 6 – Quota 
tributària de l’ordenança fiscal municipal núm. 18 que regula la taxa sobre la prestació de 
serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter 
local, per import de 748,84 euros cada concessió, en total 1.497,68 € . 
 
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  els nínxols núm. 79 i núm. 80 a favor del Sr. Joaquim Coch Roura. 
 
2n.- APROVAR la compensació de deutes per l’ocupació i altres afectacions de la finca 
situada al carrer Nou, núm. 1,  a causa de les obres de construcció de la passarel·la 
sobre el Ter, amb la taxa per concessió dels dos nínxols.  
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels 
recursos que hi poden interposar.  
 
4t.- DONAR compte a la intervenció, la recaptació i a la tresoreria municipals per a la 
formalització de la compensació de deutes aprovada.   
 
7.2. Reclamació patrimonial Mercè Navarro Heras. Exp.: 0301.01-2015/4. 
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. Mercè Navarro Heras, en data 17 de novembre de 2015 
sol·licitant una indemnització pels danys soferts amb motiu de la caiguda que va patir 
creuant el c/. Sant Roc davant del núm. 24 de Camprodon.  

 
Considerant que els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les administracions de 
tota lesió que pateixin, en qualsevol dels seus béns i drets, pel funcionament dels serveis 
públics, sempre que no concorri força major. 
 
En compliment dels articles 139 i 142 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en virtut de 
l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
 
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 com a òrgan instructor del procediment per a determinar si existeix 
responsabilitat per part d’aquest Ajuntament a la Sra. Anna Colomer Vila, regidora de 
l’Ajuntament; tenint en compte l’establert sobre abstenció i recusació en els articles 28 i 
29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
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2n.- COMUNICAR a la Instructora el nomenament i donar-li trasllat de totes les 
actuacions que hi hagi al respecte, i habilitar-la perquè realitzi totes les actuacions 
necessàries per a comprovar l’existència o no de responsabilitat per part de l’Ajuntament. 

 
3r.- NOTIFICAR als particulars presumptament lesionats la present resolució, concedint-
los un termini de set dies perquè presentin les al·legacions i documentació que estimin 
convenient i proposin les proves que creguin pertinents. 
 
7.3. Comissió de serveis per assistència a una jornada a Girona el dia 14 de 
desembre de 2015. 
 
Vista la convocatòria de la jornada d’anàlisi de les reformes introduïdes per les lleis 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic el dia 14 de 
desembre de 2015 a Girona, organitzada pel col.legi de secretaris, interventors i tresorers 
d’administració local de Girona. 
 
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.Luís López i 
García, secretàri, a la jornada que es desenvoluparà el dia 14 de desembre de 2015 a 
Girona.  
 
2n.- NOTIFICAR  l’autorització al funcionari interessat i donar compte a intervenció i 
tresoreria. 
 
7.4. Comissió de serveis per assistència a la sessió informativa d'"Elaboració dels 
inventaris municipals i presentació del programa informàtic GPA". 
 
Vista la convocatòria de la sessió informativa per a l’“Elaboració dels inventaris 
municipals i presentació del programa informàtic GPA” organitzada pel Servei 
d’Assistència i Formació de 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, a la jornada que es desenvoluparà el 17 de desembre de 2015 a 
Girona. 
 
2n.- NOTIFICAR l’autorització a la treballadora interessada i donar compte a intervenció i 
tresoreria. 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 18:50 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 


