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MINUTA DE L’ACTA NÚM. JGL2015/31 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
16:10 hores del dia 29 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 
2. Factures i certificacions 
2.1. Aprovació relació de factures 18/2015. 
3.  Intervenció administrativa  
3.1. Obres 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. C/. Valencia, 2/Pl. C.A. Torras, 7. Exp.: 030101.01-
2015/13.  
3.1.2. Concessió llicència d'obres. C/. Valencia, 65 PB. Exp.: 050302.01-2015/128. 
3.1.3. Concessió llicència d'obres. Pl. Dr. Robert, 9. Exp.: 050302.01-2015/129. 
3.1.4. Concessió llicència d'obres. Pl. Santa Maria, 7. Exp.: 050302.01-2015/130. 
4. Contractacions 
4.1. Contractació d'EDR Festes per als serveis de Marcos Arribas Sánchez de controlador 
d'accés durant la festa de Cap d'Any. 
5. Peticions 
5.1. Autorització per a la utilització d’instal·lacions Municipals - Sr. Joan Pujol Ferrer en 
representació del Club Jac Sants Barcelona. 
6. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
6.1. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 8/2015. 
7. Altres assumptes pendents de resolució  
7.1. Devolució fiança de garantia. Exp.: 050301.01-2015/9.  

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

 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 1 de desembre de 2015 
 
2. Factures i certificacions 
 

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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2.1. Aprovació relació de factures 18/2015. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 18/2015. 
 
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. 18/2015 per un import total de 19.959,42 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. 
 
3. Intervenció administrativa  
 
3.1. Obres 
 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. C/. Valencia, 2/Pl. C.A. Torras, 7. Exp.: 030101.01-
2015/13.  
 
Vista la sol·licitud presentada per F. XAVIER SALA PUJOL, per execució d’obres 
consistents en “Reforma estructural d'edifici plurifamiliar en testera” i emplaçada a C/.  
València, 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) amb 
l’abstenció de l’alcalde per motiu d’interès personal 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.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
- S'atorga d'acord amb la documentació presentada en data 7 i 18 de desembre de 

2015.  
- Abans de l’inici de les obres cal aportar un aval per import de 3.000 € per tal de 

garantir la reposició del elements que es puguin malmetre durant els obres.  
 
Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de dos mesos. La caducitat per aquest 

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

concepte es produirà el dia 23 de juny de 2017. 
- 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 5.759,63 € 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/. Valencia, 65 PB. Exp.: 050302.01-2015/128. 
 
Vista la sol·licitud presentada per ANTONIO M. GALIANO VILANOVA, per execució 
d’obres consistents en “Obertura mur façana pati interior” i emplaçada a C/.  València, 65 
PB 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 18 de març de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 18 de juny de 2016. 
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre 

seguretat i salut a la construcció. 
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un 

abocador autoritzat. 
- Cal disposar amb caràcter previ a l’inici de les obres, de l’acta de control de l’obra 

d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 
 
2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de 121,61 € 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. Pl. Dr. Robert, 9. Exp.: 050302.01-2015/129. 
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Vista la sol·licitud presentada per CLARA SERRATOSA LACOSTA, per execució d’obres 
consistents en “Substitució de plat de dutxa” i emplaçada a Pl. Dr. Robert, 9    d’aquest 
municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

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

concepte es produirà el dia 18 de març de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 18 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 79,05 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.1.4. Concessió llicència d'obres. Pl. Santa Maria, 7. Exp.: 050302.01-2015/130. 
 
Vista la sol·licitud presentada per JOSEP SALA SUBIRANA, per execució d’obres 
consistents en “Substitució de 7 ml de barbacana i 100 teules ” i emplaçada a Pl.  Santa 
Maria, 7 d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
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- S'atorga amb les mateixes condicions que presenten els materials i sistemes 
construcctius de l'edificació existent.  

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

concepte es produirà el dia 18 de març de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 18 de juny de 2016. 
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre 

seguretat i salut a la construcció. 
- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un 

abocador autoritzat. 
- Cal disposar amb caràcter previ a l’inici de les obres, de l’acta de control de l’obra 

d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 
 
2n.- DECLARAR  l’exempció  de l'autoliquidació de la taxa i l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en aplicació  de l’ordenança fiscal municipal corresponent.   
  
3r.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels 
recursos que  poden interposar. 
 
4. Contractacions 
 
4.1. Contractació d'EDR Festes per als serveis de Marcos Arribas Sánchez de 
controlador d'accés durant la festa de Cap d'Any. 
 
Vista l’oferta de contractació d’EDR Festes del Sr. Marcos Arribas Sánchez pels serveis 
de control d’accés durant la festa de Cap d’Any, per un import total de 363,00  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 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.  
 
5. Peticions 
 
5.1. Autorització per a la utilització d'nstal·lacions Municipals - Sr. Joan Pujol Ferrer 
en representació del Club Jac Sants Barcelona. 
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Vista la petició del Sr. Joan Pujol Ferrer en representació del Club Jac Sants Barcelona, 
sol·licitant poder disposar del Pavelló Llandrius el diumenge dia 3 de gener de 12:00 h. a 
13:30 h. i de 17:30 h. a 19:15 h.,  el dilluns dia 4 de gener de 11:00 h. a 12:30 h. , de 
16:00 h a 17:00 h i de 21:00 h. a 22:45 h. i el dimarts dia 5 de gener de 10:30 h. a 12:15 
hores. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.-  CONCEDIR  l’autorització per poder utilitzar del Pavelló Llandrius els dies sol·licitats. 
 
2n.- APROVAR la liquidació de la taxa per a la utilització d’instal·lacions municipals per 
l’import de 171,26 €  en aplicació de l’ordenança fiscal municipal vigent. 
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos 
que pot interposar . 
 
6. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
 
6.1. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 8/2015. 
 
Examinada la relació liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 8/2015 per import 
de  508,47 €.   
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 8/2015 
per import de 507,47 €.   
 
Segon.- ORDENAR la seva notificació formal d’acord amb les normes d’exacció vigents. 
 
7. Altres assumptes pendents de resolució  
 
7.1. Devolució fiança de garantia. Exp.: 050301.01-2015/9.  
 
Vista la petició d’Immobiliària Font Nova, SA de devolució de les fiances dipositades per 
import d’ 11.500,- € i 1.800,- € en garantia de la correcta execució d’obra; i l’informe 
favorable emès per l’arquitecte municipal.  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: autoritzar la devolució de les 
fiances sol·licitades. 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 16:30 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 


