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                 ACTA NÚM. JGL2014/11 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 28 DE MARÇ DE 2014 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
19:25 hores del dia 28 de març de 2014, es 
reuneix la Junta de Govern Local a l’objecte de 
celebrar la sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Esteve 
Pujol i Badà, 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. 

 
Comprovant que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. President obre la sessió 
per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
2. Llicències  
2.1. Obres 
2.1.1. Concessió llicència d'obres. Antic c/. Major, 25 PB. Exp.: 050301.01 - 2014/8. 
2.1.2. Concessió llicència d'obres. C/. Josep Morer, 20 PB. Exp.: 050302.01 - 2014/13. 
2.1.3. Concessió llicència d'obres. C/. València, 23 1r. Exp.: 050302.01 - 2014/14. 
2.1.4. Concessió llicència d'obres. C/. Catalunya, 6 PB. Exp.: 050302.01 - 2014/15. 
2.1.5. Concessió llicència d'obres. C/. La Font, 44 - Beget. Exp.: 050302.01 - 2014/14. 
2.1.6. Concessió llicència d'obres. Croanyes. Exp.: 050302.01 - 2014/17. 
3. Contractacions 
3.1. 0401.03 - 2014/4 Acord d'adjudicació. Expedient de contractació de l'obra "substitució 
del recobriment de la coberta del pavelló vell" (puosc 2013). 
4. Peticions 
4.1. Exempció vehicle agrícola - Sr. Juan Jordà Juncà. 
4.2. Bonificació vehicle històric - Sr. Lluis Mayà Casadevall. 
4.3. Devolució d'indeguts - Excavacions i Obres Josep Colomer i Fills SL. 
4.4. Devolució d'ingressos indeguts - Sr. Joan Juncà Feixas. 
4.5. Devolució d'ingressos indeguts - Sr. Antonio Carmona Caballero. 
4.6. Baixa rebut taxa de residus - Sr. Marcos Martinez Sendon. 
4.7. Baixa rebut taxa de residus - Sr. Miguel Cabanach Soler. 
4.8. Petició de revisió dels guals del C/. Ignasi Casabó, 3. 
5. Expedients sancionadors 
5.1. Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, segons relació  20/03/2014. 
5.2. Desestimació escrit d'al·legació, segons relació 25/03/2014. 
5.3. Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, segons relació  27/03/2014. 
6. Assumptes sobrevinguts 
6.1. Sol·licitud de cobrament en voluntària de rebuts pendents per causa social. 
 

Assistents 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 

 

S’excusa 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 
Convidats 
MIQUEL SALA PLANELLA  
XAVIER GUITART CANO 
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************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 14 de març de 2014.  
 
2. Llicències  
 
2.1. Obres 
 
2.1.1. Concessió llicència d'obres. Antic c/. Major, 25 PB. Exp.: 050301.01 - 2014/8. 
 
Vista la sol·licitud presentada per VALENTÍ PAGÈS RODÀ, per execució d’obres 
consistents en “Reforç estructural dels forjats que limien l'habitatge” i emplaçada a C/. 
Antic C/. Major, 25 PB   d’aquest municipi. 
 
Vist l’Informe de l’arquitecte municipal al respecte,  la Junta de Govern Local, amb 
l’abstenció del Sr. Joan Guillaumes i Vila  per ser motiu d’interès personal ACORDA: 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
- Caldrà portar projecte executiu abans de començar les obres.  
 

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

concepte es produirà el dia 28 de juny de 2014. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de dotze mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 28 de març de 2015. 
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre 

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

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

d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 
 
2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de 831,88 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
  
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
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2.1.2. Concessió llicència d'obres. C/. Josep Morer, 20 PB. Exp.: 050302.01 - 
2014/13. 
 
Vista la sol·licitud presentada per CRISTOBAL JUNCÀ PEITIVI, per execució d’obres 
consistents en “Pavimentar 60m2 del terra del garatge” i emplaçada a C/.  Josep Morer, 
20  PB  d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local 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 21 de maig de 2014. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 21 de setembre de 2014. 
- 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 76,52 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
2.1.3. Concessió llicència d'obres. C/. València, 23 1r. Exp.: 050302.01 - 2014/14. 
 
Vista la sol·licitud presentada per MARIA DOLORES PAIRÓ RIGAT, per execució d’obres 
consistents en “Substitució de banyera per plat de dutxa” i emplaçada a C/. València, 23 
01 d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local 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 21 de maig de 2014. 

- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 
concepte es produirà el dia 21 de setembre de 2014. 

- 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 175,00 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
2.1.4. Concessió llicència d'obres. C/. Catalunya, 6 PB. Exp.: 050302.01 - 2014/15. 
 
Vista la sol·licitud presentada per LAURA RODRIGUEZ SASTRE, per execució d’obres 
consistents en “substitució de banyera i rajoles del bany” i emplaçada a C/.  Catalunya, 6 
PB d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local 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 21 de maig de 2014. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 21 de setembre de 2014. 
- 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 86,00 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
2.1.5. Concessió llicència d'obres. C/. La Font, 44 - Beget. Exp.: 050302.01 - 2014/14. 
 
Vista la sol·licitud presentada per SUSAGNA GUARDIOLA CRIACH, per execució 
d’obres consistents en “Substitució de tanca i balconada per una exactament igual, repas 
de teulada i diversos treballs interiors d'electricitat i aigua” i emplaçada a C/.  Font (La), 44   
Beget d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local 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 21 de juny de 2014. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de nou mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 21 de desembre de 2014. 
- 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 494,36 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
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2.1.6. Concessió llicència d'obres. Croanyes. Exp.: 050302.01 - 2014/17. 
 
Vista la sol·licitud presentada per FLUID ELÈCTRIC CAMPRODON, SL, per execució 
d’obres consistents en “Arranjament de 20 m. del mur de la central de Croanyes”, 
d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local 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 28 de juny de 2014. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 28 de setembre de 2014. 
- 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 135,00 € 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. Contractacions 
 
3.1. 0401.03 - 2014/4 Acord d'adjudicació. Expedient de contractació de l'obra 
"substitució del recobriment de la coberta del pavelló vell" (puosc 2013). 
 
Atès que en data 21 de març de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a l’obra consistent en 
l’execució del projecte “Substitució del recobriment de la coberta del pavelló vell”,  que 
incorpora el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del 
contracte i es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació d’aquest. 
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Atès que en data 21 de març de 2014 Secretaria intervenció  va emetre informe sobre la 
legislació aplicable,  el procediment a seguir,  el percentatge sobre els recursos ordinaris 
que suposa la despesa aprovada i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte. 

 
Atès que en data 20 de març de 2014 l’Interventor va emetre certificat d’existència de 
crèdit pressupostari. 

 
Atès que en data 24 de març es van sol·licitar les ofertes a les empreses següents: 

 
— MANTENIMENTS ALIMENTARIS, SL  
— ASSISTÈNCIA I MILLORA TÈCNICA INDUSTRIAL, SL  
— SERVEIS INDUSTRIALS SERVYCAT 2007, SLU 

 
Atès que en data 28/03/2014 es va constituir la Mesa de contractació, òrgan competent 
per a la valoració de les ofertes, i es va realitzar la proposta d’adjudicació a favor 
d’ASSISTÈNCIA I MILLORA TÈCNICA INDUSTRIAL, SL. 
 
Vist l’informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que estableix l’article 151.4 i en la 
Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 15 de juny 
de 2011, BOP 130 de 8 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- ADJUDICAR a l’empresa d’ASSISTÈNCIA I MILLORA TÈCNICA INDUSTRIAL, SL, el 
contracte d’obres “Substitució del recobriment de la coberta del pavelló vell” per 
procediment negociat sense publicitat pel preu de 94.900,- € més 19.929,- € d’IVA.  

 
2n.- DISPOSAR la despesa amb càrrec a la partida 1.459.62503 del pressupost vigent de 
despeses. 

 
3r.- NOTIFICAR l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris. 

 
4t.- NOTIFICAR al representat d’ASSISTÈNCIA I MILLORA TÈCNICA INDUSTRIAL, SL, 
adjudicatari del contracte, i citar-lo per a la signatura del contracte. 

 
5è.- PUBLICAR la formalització del contracte “Substitució del recobriment de la coberta 
del pavelló vell” en el Perfil de contractant. 
 
4. Peticions 
 
4.1. Exempció vehicle agrícola - Sr. Juan Jordà Juncà. 
 
Atesa la instància  presentada Juan Jordà Juncà  en relació a l’exempció de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica. 
 
a) Atès que a l’Ordenança Fiscal número 3 corresponent a l’Impost sobre Vehicles de 

Tracció Mecànica, l’article 4 Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa en el 
seu  apartat “i” diu textualment “els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària 
proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola”.  
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D’acord amb el que disposa l’Ordenança Fiscal abans esmentada. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- ATORGAR l’exempció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica al Sr. Juan Jordà 
Juncà del vehicle marca Kubota  model M9960DTQ matrícula E3228BGD. 
 
2n.- SOL·LICITAR al Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès que procedeixi a 
formalitzar  la baixa del rebut número 1401000880 per l’import de 55,54 € corresponent a 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
   
3r.- NOTICAR aquest acord a l’interessat , i al Consorci del Servei de Recaptació.  
 
4.2. Bonificació vehicle històric - Sr. Lluis Mayà Casadevall. 
 
Vista la petició del Sr. Lluis Mayà Casadevall, sol·licitant una bonificació de la taxa de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle marca Renault model R-21 matrícula  
B8634KB. 
 
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  11 d'abril de 1989 . 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-  ATORGAR la bonificació del 100 % de la Taxa sobre Vehicles de Tracció Mecànica al 

Sr. Sr. Lluis Mayà Casadevall del vehicle marca Renault  model R-21 matrícula 
B8634KB. 

    
2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta bonificació 

tindrà efectes per a l’exercici 2015 i successius. 
 
4.3. Devolució d'indeguts - Excavacions i Obres Josep Colomer i Fills SL. 
 
Vista la petició del Sr. Josep Colomer Dorca en representació d’Excavacions i Obres 
Josep Colomer i Fills SL  sol·licitant  la devolució de 177,96 € corresponents a l’impost 
sobre circulació de vehicles de l’any 2014 del vehicle marca IVECO  model  190 matrícula 
GI4537BF. 
 
Atès que el Sr. Josep Colomer i Dorca, ha justificat  mitjançant  el certificat de 
desballestament del vehicle que figura de baixa des del passat dia  26 de febrer de 2014. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
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1r.-  ESTIMAR la petició del Sr. Josep Colomer Dorca en representació d’ Excavacions i 
Obres Josep Colomer i Fills SL i abonar la quantitat de  177,96 € que corresponen a la 
part proporcional  de l’IVTM fins a la data del desballestament. 

    
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. 
 
4.4. Devolució d'ingressos indeguts - Sr. Joan Juncà Feixas. 
 
Vista la petició del Sr. Joan Juncà Feixas sol·licitant la devolució de 51,12 €    
corresponents a l’impost sobre circulació de vehicles de l’any 2014 del vehicle marca OPEL  
model  Corsa matrícula GI6125AL. 
 
Atès que el Sr. Joan Juncà Feixas,  ha justificat  mitjançant  el certificat de desballestament 
del vehicle que figura de baixa des del passat dia  25 de febrer de 2014. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-  ESTIMAR la petició del Sr. Joan Juncà Feixas i abonar la quantitat de  51,12 € que 

corresponen a la part proporcional  de l’IVTM fins a la data del desballestament. 
    
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. 
 
4.5. Devolució d'ingressos indeguts - Sr. Antonio Carmona Caballero. 
 
Vista la petició de Sr. Antonio Carmona Caballero  sol·licitant  la devolució de 51,12 €    
corresponents a l’impost sobre circulació de vehicles de l’any 2014 del vehicle marca SEAT  
model  Ibiza matrícula GI4471AM. 
 
Atès que el Sr. Antonio Carmona Caballero,  ha justificat  mitjançant  el certificat de 
desballestament del vehicle que figura de baixa des del passat dia  12 de febrer de 2014. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 

1r.-   ESTIMAR la petició del Sr. Antonio Carmona Caballero i abonar la quantitat de  51,12 € 
que corresponen a la part proporcional  de l’IVTM fins a la data del desballestament. 

    
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. 
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4.6. Baixa rebut taxa de residus - Sr. Marcos Martinez Sendon. 
 
Vista la petició del Sr. Marcos Martinez Sendon , sol·licitant la baixa del rebut 
corresponent a la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus municipals de 
l’activitat situada al C/. València, 20 PB. 
 
Atès que ha justificat mitjançant model 036 de l’Agència Tributària que l’activitat s’ha 
donat de baixa el 31 d'agost de 2013. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- ESTIMAR la petició en relació a la baixa del rebut corresponent a la taxa sobre 
prestació del servei de gestió de residus municipals de l’activitat situada al C/. València, 
20 PB. 
 
2n.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i comunicar que aquesta 
exempció tindrà efectes a partir de l’exercici 2014. 
 
4.7. Baixa rebut taxa de residus - Sr. Miguel Cabanach Soler. 
 
Vista la petició del Sr.  Sr. Miguel Cabanach Soler , sol·licitant la baixa del rebut 
corresponent a la taxa sobre prestació de l servei de gestió de residus municipals de 
l’activitat situada al C/. València, 46 PB. 
 
Atès que ha justificat mitjançant model 036 de l’Agència Tributària que l’activitat s’ha 
donat de baixa el 31 de desembre de 2012. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- ESTIMAR la petició en relació a la baixa del rebut corresponent a la taxa sobre 
prestació de l servei de gestió de residus municipals de l’activitat situada al C/. València, 
46 PB. 
 
2n.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i comunicar que aquesta 
exempció tindrà efectes a partir de l’exercici 2014. 
 
4.8. Petició de revisió dels guals del C/. Ignasi Casabó, 3. 
 
Vista la petició de la Sra. Consol Rota i Baldà , sol·licitant  la revisió dels guals del C/. 
Ignasi Casabó, 3 PB01,PB03,PB04 i PB07.  
 
Atès que la interessada al·lega, en síntesi: que son garatges molt petits i per tant els 
vehicles actuals no hi caben. 
 
Atès que l’empleat municipal ha pogut observar que efectivament els garatges son molt 
petits. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
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1r.- ESTIMAR  la petició de la  Sra. Consol Rota i Baldà  en relació a la baixa dels  rebuts 
corresponents a la taxa de guals del C/. Ignasi Casabó, 3 PB01,PB03,PB04 i PB07.  
 
2n.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb expressió dels recursos 
que pot interposar i comunicar-ho a la recaptació municipal. 
 
5. Expedients sancionadors 
 
5.1. Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària, segons relació  20/03/2014. 
 
Vistes les denúncies formulades  de Camprodon contra els subjectes que figuren a la 
relació que s’adjunta, per infracció a la diferent normativa de trànsit, circulació de vehicles 
a motor i seguretat viària.  
 
Vist que les esmentades denúncies no foren notificades pel vigilant controlador de zona 
blava o per l’agent denunciant a la persona denunciada en el mateix acte per les causes 
que consten la butlleta de denúncia, no constituint, tal i com determina l’article 73.2 de la 
Llei 18/2009, de 23 de novembre, acte d’inici del procediment sancionador 
 
Atès que l’article 73.1 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, estableix que el 
procediment sancionador s’incoarà d’ofici per l’autoritat competent que tingui notícia dels 
fets que puguin constituir infraccions tipificades en l’esmentat text legal, per iniciativa 
pròpia o mitjançant denúncia dels agents encarregats del servei de vigilància del trànsit i 
control de la seguretat viària o de qualsevol persona que tingui coneixement dels fets. 
 
Atès que d’aquestes denúncies es desprèn que els titulars dels vehicles indicats poden 
ser autors i responsables de la comissió d’infraccions administratives a la normativa de 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, de conformitat amb el que disposa 
l’article 9 bis de la Llei 18/2009, de 23 de novembre que modifica el RDLeg 339/1990, de 
2 de març que aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària.   
 
Vist que l’import de la sanció es determina d’acord amb l’establert als articles 67 i 68 de la 
Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la Llei sobre 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària aprovada per RDL 339/1990, de 
2 de març, que quantifica l’import de la sanció en funció del tipus d’infracció 
administrativa. 
 
Vist que l’Ajuntament de ha exercit la potestat reglamentària en matèria d’ordenació de 
trànsit, d’acord amb allò que disposa l’article 93 Reial Decret 1428/2003, de 21 de 
novembre (BOE 306, de 23 de desembre de 2003), pel que s’aprova el Reglament 
General de circulació. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, l’article 15.3 del Reglament de procediment sancionador en matèria de 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (RD 320/1994, de 25 de febrer) i 
article 71.4 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre,  per la qual es modifica el text articulat 
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel RDL 
339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora. 
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La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 15 de juny 
de 2011, BOP 130 de 8 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. INCOAR expedient sancionador contra les persones i/o entitats que figuren al 
llistat que s’adjunta per la presumpta comissió d’una infracció administrativa a la diferent 
normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
 
Segon. NOMENAR a Secretari de la Corporació com a Instructor i com a secretari, Luís 
López i García.   
 
Tercer. NOTIFICAR aquest acord als interessats que figuren a l’annex perquè en el 
termini de VINT (20) DIES puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes en 
defensa dels seus drets o interessos i, si s’escau, proposar les proves per la seva 
defensa. 
 
ANNEX: 
Llistat corresponent a 46 expedients sancionadors que comença per exp. núm. 
2014/00011368 i finalitza per exp. núm. 2014/00014988. 
 
5.2. Desestimació escrit d'al·legació, segons relació 25/03/2014. 
 
Vistos els expedients sancionadors per infracció a la normativa de trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat viària, contra els subjectes que figuren al llistat annex.  
 
Vistos els escrits presentats pels interessats, mitjançant els quals s’interposaren els 
recursos de reposició contra les resolucions de sanció emeses per l’autoritat competent, 
els quals no aporten cap fet nou ni argumentació jurídica que recolzi la pretesa nul·litat de 
les esmentades resolucions. 
 
Atès que el procediment aplicable als expedients de referència ha estat d’acord amb 
l’establert al RD 320/1994 de 25 de febrer, es dona per reproduïda la fonamentació 
jurídica que consten en les resolucions emeses. 
 
Atès el que disposa l’article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local BOE del 3 d’abril), l’article 14 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals (BOE de 9 de març de 2004), els articles 107 a 119 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre,  de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (BOE de 27 de novembre), i l’article 84 del Reial Decret 339/1990, de 
2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles 
a motor i seguretat vial (BOE del 14), modificat per la Llei 17/2005, de 19 de juliol, (BOE 
del 20): 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 15 de juny 
de 2011, BOP 130 de 8 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- DESESTIMAR el recursos de reposició interposats segons relació annexa per 
infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 
 
Segon.- CONFIRMAR les resolucions emeses . 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
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ANNEX: 
Llistat que conté 1 recurs desestimat presentat per l’interessat per la comissió d’una 
infracció contra normes de trànsit i seguretat viària, dins del municipi que comença i 
finalitza per 2013/00095681 ROSA MONFORTE JOSE MIGUEL. 
 
5.3. Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària, segons relació  27/03/2014. 
 
Vistes les denúncies formulades pels vigilants de Camprodon contra els subjectes que 
figuren a la relació que s’adjunta, per infracció a la diferent normativa de trànsit, circulació 
de vehicles a motor i seguretat viària.  
 
Vist que les esmentades denúncies no foren notificades pel vigilant controlador de zona 
blava o per l’agent denunciant a la persona denunciada en el mateix acte per les causes 
que consten la butlleta de denúncia, no constituint, tal i com determina l’article 73.2 de la 
Llei 18/2009, de 23 de novembre, acte d’inici del procediment sancionador 
 
Atès que l’article 73.1 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, estableix que el 
procediment sancionador s’incoarà d’ofici per l’autoritat competent que tingui notícia dels 
fets que puguin constituir infraccions tipificades en l’esmentat text legal, per iniciativa 
pròpia o mitjançant denúncia dels agents encarregats del servei de vigilància del trànsit i 
control de la seguretat viària o de qualsevol persona que tingui coneixement dels fets. 
 
Atès que d’aquestes denúncies es desprèn que els titulars dels vehicles indicats poden 
ser autors i responsables de la comissió d’infraccions administratives a la normativa de 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, de conformitat amb el que disposa 
l’article 9 bis de la Llei 18/2009, de 23 de novembre que modifica el RDLeg 339/1990, de 
2 de març que aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària.   
 
Vist que l’import de la sanció es determina d’acord amb l’establert als articles 67 i 68 de la 
Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la Llei sobre 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària aprovada per RDL 339/1990, de 
2 de març, que quantifica l’import de la sanció en funció del tipus d’infracció 
administrativa. 
 
Vist que l’Ajuntament de Camprodon ha exercit la potestat reglamentària en matèria 
d’ordenació de trànsit, d’acord amb allò que disposa l’article 93 Reial Decret 1428/2003, 
de 21 de novembre (BOE 306, de 23 de desembre de 2003), pel que s’aprova el 
Reglament General de circulació. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, l’article 15.3 del Reglament de procediment sancionador en matèria de 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (RD 320/1994, de 25 de febrer) i 
article 71.4 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre,  per la qual es modifica el text articulat 
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel RDL 
339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 15 de juny 
de 2011, BOP 130 de 8 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
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Primer. INCOAR expedient sancionador contra les persones i/o entitats que figuren al 
llistat que s’adjunta per la presumpta comissió d’una infracció administrativa a la diferent 
normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
 
Segon. NOMENAR a Secretari de la Corporació com a Instructor i com a secretari, Luís 
López i García.   
 
Tercer. NOTIFICAR aquest acord als interessats que figuren a l’annex perquè en el 
termini de VINT (20) DIES puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes en 
defensa dels seus drets o interessos i, si s’escau, proposar les proves per la seva 
defensa. 
 
ANNEX: 
Llistat corresponent a 29 expedients sancionadors que comença per exp. núm. 
2014/00005087 i finalitza per exp. núm. 2014/00017465. 
 
6. Assumptes sobrevinguts 
 
6.1. Sol·licitud de cobrament en voluntària de rebuts pendents per causa social. 
 
Atès que la  Sra. Juana Vizcaíno Rodríguez és deutora de la hisenda pública municipal 
en concepte de rebuts pendents de tributs, motiu pel qual el Servei de Recaptació ha 
procedit a  exigir el pagament en via executiva amb embarg de bens i drets.  
 
Vist l’informe del Serveis Socials en el que posa de manifest que, la Sra. Vizcaíno, es 
troba en situació d’insuficiència econòmica familiar.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
PRIMER: Sol·licitar al Servei de Recaptació que procedeixi a retrotreure les actuacions 
dels procediments de cobrament de tributs municipals pendents, a nom d ela Sra. Juana 
Vizcaíno Rodríguez, que actualment es troben en via executiva,  reposant-los a 
cobraments en voluntària. I a carregar-los a aquest Ajuntament per tal de que la 
Tresoreria Municipal es faci  càrrec dels deutes. 
 
SEGON: Demanar al Servei de Recaptació que, correlativament, siguin alçats els 
embargs que hagi efectuat en bens i drets de titularitat d’aquesta contribuent.  
 
TERCER: Instar al Sr. Alcalde la formalització de les peticions acordades i quantes 
actuacions consideri pertinents al respecte.  
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 19:45 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 


