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MINUTA DE L’ACTA NÚM. JGL2015/12 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 10 D' ABRIL DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:20 hores del dia 10 d' abril 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. 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. 
 
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  
2.1. Aprovació relació de factures 5/2015. 
3. Llicències i comunicacions prèvies 
3.1. Obres 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. C/. Freixenet, 21 (Can Roig). Exp.: 050301.01-2014/14. 
4. Sol·licituds oficials 
4.1. Sol·licitud de subministrament de senyalització pels DEA fixos del programa "Girona, 
territorio cardioprotegit". 
5. Peticions 
5.1. Devolució d'ingressos indeguts  - Sr. Angel Coma Capel. 
5.2. Traspàs de drets funeraris  - Sr. Marià Roca Morer. 
6. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
6.1. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 3/2015. 
7. Assumptes sobrevinguts 
7.1. Proposta de resolució del recurs de reposició interposat per l'Agència Catalana de 
l'Aigua contra liquidació de tributs aprovada per acord de la Junta de Govern de 
6/02/2015.  
7.2. Proposta de resolució del recurs de reposició interposat per l'Agència Catalana de 
l'Aigua contra liquidació de tributs aprovada per acord de la Junta de Govern de 
9/01/2015.  
7.3. Encomana de representació i defensa en procediment judicial. Judici de Faltes 
111/2015. 
7.4. Baixes diferents rebuts - Consorci Servei de Recaptació. 
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 27 de març de 2015. 
 

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

 

Convidats  
MIQUEL SALA PLANELLA 
XAVIER GUITART CANO 
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2. Factures 
 
2.1. Aprovació relació de factures 5/2015. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 5/2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR el pagament de les factures que es detallen en la 
relació núm. 5/2015 per un import total de 45.553,51 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. Llicències i comunicacions prèvies 
 
3.1. Obres 
 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. C/. Freixenet, 21 (Can Roig). Exp.: 050301.01-
2014/14. 
 
Vista la sol·licitud de llicència urbanística presentada per JOSEP BATLLE COLOMER, 
per execució d’obres consistents en “Rehabilitació de can Roig” i emplaçada a C/. 
Freixenet, 21 d’aquest municipi. 
 
Vist que en la mateixa sol·licitud es demana l’aplicació dels beneficis fiscals que 
preveu l’art. 6 de  l’Ordenança Fiscal núm. 5  que regula l’Impost sobre 
construccions instal·lacions i obres (ICIO) en relació a l’execució d’obres per a les 
quals es demana llicència.  
 
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 particulars: 
- S'atorga d'acord amb les observacions efectuades per la Comissió Territorial del 

Patrimoni Cultural de Girona de data 17/07/2014. 
- Caldrà coordinar els possibles talls de circulació amb els horaris i terminis que 

senyali l'Ajuntament. 
- Abans de l’inici d’odres caldrà aportar: 

1) En aplicació de l’Ordenança municipal per a la gestió de runes, 
enderrocs i altres residus de la construcció, cal aportar un fiança per import 
de 3.446,96 €. (Decret 89/2010, de 29 de juny 11€/tona de residus 
previstos en l’estudi de gestió). 
2) D’acord amb el Decret 201/1994 cal que el sol·licitant acrediti davant de 
l’Ajuntament haver signat amb gestor autoritzat el document d’acceptació 
dels residus de l’enderroc.  
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3) Cal dipositar un aval de 6.000.- € per tal de garantir la reposició dels 
elements d’urbanització que es puguin malmetre durant les obres i la resta 
de 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 juny de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de divuit mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 20 de setembre 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 taxes per import de 554,57 € en aplicació de les 
ordenances fiscals municipals corresponents. 
 
3r.- ELEVAR proposta d’aprovació de liquidació per ICIO al Ple de l’Ajuntament, d’acord 
amb el que estableix l’article 6.1 de l’Ordenança Fiscal Municipal núm. 5, reguladora de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.   
 
4t.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
5è.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels 
recursos que poden interposar. 
 
4. Sol·licituds oficials 
 
4.1. Sol·licitud de subministrament de senyalització pels DEA fixos del programa 
"Girona, territorio cardioprotegit". 
 
Atès que l’organisme Dipsalut ofereix la possibilitat de subministrar un màxim de 3 
senyals per cada desfibril·lador instal·lat al municipi per tal d’ajudar als ciutadans a 
localitzar ràpidament l’aparell en cas de necessitar-lo,  
 
Un cop considerada la conveniència de sol·licitar aquests senyals,   
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR a Dipsalut el subministrament de 9 senyals, 3 per cada desfibril·lador 
fixe instal·lat. 
  
2n.- INSTAR a l'Alcaldia presidència, el Sr. Esteve Pujol i Badà perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
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5. Peticions 
 
5.1. Devolució d'ingressos indeguts  - Sr. Angel Coma Capel. 
 
Vista la petició del Sr. Angel Coma Capel  sol·licitant  la devolució de 63,42 €   corresponents a 

l’impost sobre circulació de vehicles de l’any 2015 del vehicle marca CITROEN  model  Berlingo 

matrícula GI7177BP. 

 

Atès que el Sr. Angel Coma Capel,  ha justificat  mitjançant  el certificat de desballestament del vehicle 

que figura de baixa des del passat dia  13 de març de 2015. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-  ESTIMAR la petició del Sr. Angel Coma Capel i abonar la quantitat de  63,42 € 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. 

 

5.2. Traspàs de drets funeraris  - Sr. Marià Roca Morer. 
 
Vista la petició del Sr. Marià Roca Morer sol·licitant el traspàs de drets funeraris 
consistents en nínxols. 
 
Atès que l’article 19 i 20 del Reglament del Cementiri Municipal, publicat al Butlletí Oficial 
de la Província, de 18 de gener de 2001, regula els traspassos d’aquestes concessions, 
establint-se els requisits per a poder procedir a la seva autorització, establint-se que tots 
els traspassos que autoritzi l’Ajuntament s’hauran d’entendre sense perjudici de tercers, 
es a dir, que només tindran efectes administratius. 
 
D’acord amb el que disposa el Reglament del Cementiri Municipal i un cop vista la 
documentació que consta a cadascun dels expedients, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- ATORGAR els traspàs o subrogació en la titularitat de la concessió de drets funeraris 
a favor de les persones que es relacionen d’acord amb el següent detall: 
 
Autorització de transmissió a favor de: 
Sr. Marià Roca Morer 
Causa de la transmissió: Defunció 
Drets meritats:  14,99 € 

Titular actual: Paladio Roca Puig 
Nínxol núm.: 54 
Sèrie: C 
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2n.- APROVAR que aquests canvis subjectius s’incorporin al padró de la taxa per a la 
conservació del cementiri corresponen a l’exercici 2016. 
 
3r.‐ NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades. 
 
6. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
 
6.1. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 3/2015. 
 
Examinada la relació liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 3/2015 per import 
de  897,50 €.   
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la relació de liquidacions per tributs i 
ingressos de dret públic 3/2015 per import de 897,50 €.   
 
Segon.- ORDENAR la seva notificació formal d’acord amb les 
normes d’exacció vigents. 
 
7. Assumptes sobrevinguts 
 
7.1. Proposta de resolució del recurs de reposició interposat per l'Agència Catalana 
de l'Aigua contra liquidació de tributs aprovada per acord de la Junta de Govern de 
6/02/2015.  
 
Vist l’escrit del Sr. Pablo Herraez Vilas, actuant en nom i representació de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, pel qual presenta recurs de reposició contra la liquidació de  la taxa 
per expedició de documents administratius per import de 69,42 €, corresponent al 
lliurament de l’informe sol·licitat sobre execució de treballs de tala d’arbres al marge del 
riu Ter, carrer Nou, 19, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en data 
6/02/2015, en el que al·lega:  
 

- Que la taxa s’ha generat per l’emissió d’informe en relació amb el procediment 
d’autorització de l’execució de treballs al marge del riu Ter.  

 
- Que el lliurament d’informe preceptiu és obligatòria, dins de la tramitació d’un 

procediment administratiu, d’acord amb els articles 82 i 83 de la LRJPAC i s’ha de dur a 
terme d’acord amb els principis que informen les relacions entre administracions públiques 
establerts a l’article 4 de la mateixa Llei i en el marc dels article 10 i 55 de la Llei 7/1985 
que reprodueixen els article 144 i següents del DL 2/2003, amb especial referència al 
principi de lleialtat institucional. Principis que considera vulnerats.  
 

- Inexistència de fet imposable i de subjecte passiu, segons l’article 20 del RDL 2/2004 i els 
articles 2 i 3 de l’ordenança municipal.  
 

Sol·licita que s’anul·li la liquidació.  
 
Vist que, efectivament, la liquidació de la taxa és conseqüència de l’emissió d’informe en 
relació amb el procediment d’autorització de l’execució de treballs al marge del riu Ter; 
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essent el subjecte passiu l’Agència Catalana de l’Aigua com a sol·licitant de  l’informe 
lliurat.  
 
Atès que els principis que invoca el recurrent obliguen per igual a totes les 
administracions públiques i informen i condicionen la correcta actuació de les 
administracions en les seves respectives i recíproques relacions.  
 
Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua, en les seves actuacions relacionades amb 
l’emissió d’informes preceptius que són sol·licitats pels ajuntaments en idèntiques 
situacions a la que aquí es dilucida, aplica idèntics criteris als que ha aplicat aquest 
Ajuntament; aprovant liquidacions de tributs dels quals exigeix el pagament als 
ajuntaments sol·licitants com a condició prèvia al seu lliurament, a diferència de la 
conducta d’aquest Ajuntament, que ha lliurat l’informe requerit sense condicionar-lo al 
pagament de la taxa, com a mostra de lleialtat institucional. 
 
Atès que en la tramitació i aprovació de la liquidació de la taxa objecte d’aquest recurs de 
reposició s’ha seguit el procediment legal establert i s’ha actuat d’acord amb l’ordenança 
fiscal municipal núm.13, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.  
 
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.- DESESTIMAR íntegrament el recurs de reposició interposat pel Sr. Pablo Herraez 
Vilas, actuant en nom i representació de l’Agència Catalana de l’Aigua, contra la 
liquidació de la taxa per expedició de documents administratius per import de 69,42 €, 
corresponent al lliurament de l’informe sol·licitat sobre execució de treballs de tala 
d’arbres al marge del riu Ter, carrer Nou, 19, aprovada per acord de la Junta de Govern 
Local en data 6/02/2015.  
 
2n.- NOTIFICAR la present resolució amb indicació dels recursos que pot interposar.  
 
7.2. Proposta de resolució del recurs de reposició interposat per l'Agència Catalana 
de l'Aigua contra liquidació de tributs aprovada per acord de la Junta de Govern de 
9/01/2015.  
 
Vist l’escrit de la Sra. Veronica Acevedo Albert, lletrada del Departament de Concessions 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, pel qual retorna la notificació de la liquidació de  la taxa 
per expedició de documents administratius per import de 69,42 €, corresponent al 
lliurament de l’informe sol·licitat sobre derivació d’aigües superficials per a reg d’obra 
pública, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en data 9/01/2015.  
 
Atès que la interessada al·lega que entén que es tracta d’un error pel fet de que l’informe 
es va sol·licitar a l’empara de l’article 58 de la Llei 7/1985, en el marc d’un expedient 
concessional.  
 
Atès que, malgrat la deficient redacció de l’escrit presentat, aquest Ajuntament, dedueix 
que en realitat es tracta d’un recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 2 de l’article 110 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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Vist que la liquidació de la taxa és conseqüència de l’emissió d’informe en relació amb el 
procediment de concessió de derivació d’aigües superficials; essent el subjecte passiu 
l’Agència Catalana de l’Aigua com a sol·licitant de l’informe lliurat.  
 
Atès que en la tramitació i aprovació de la liquidació de la taxa objecte d’aquest recurs de 
reposició s’ha seguit el procediment legal establert i s’ha actuat d’acord amb l’ordenança 
fiscal municipal núm. 13, reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius.  
 
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.- DESESTIMAR íntegrament el recurs de reposició interposat la Sra. Veronica Acevedo 
Albert, lletrada del Departament de Concessions de l’Agència Catalana de l’Aigua, contra 
la liquidació de  la taxa per expedició de documents administratius per import de 69,42 €, 
corresponent al lliurament de l’informe sol·licitat sobre derivació d’aigües superficials per 
a reg d’obra pública, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en data 9/01/2015. 
 
2n.- NOTIFICAR la present resolució amb indicació dels recursos que pot interposar.  
 
7.3. Encomana de representació i defensa en procediment judicial. Judici de Faltes 
111/2015. 
 
Vista la cèdula de citació al judici de faltes 111/2015 que es segueix al Jutjat de primera 
instància i instrucció de Ripoll en la que es cita a aquest Ajuntament de Camprodon, en 
qualitat de denunciant.  
 
Atès que l'article 551.3 de la LOPJ disposa que la representació i defensa dels ens locals 
correspondran als lletrats que serveixin als Serveis Jurídics de les Administracions 
Públiques, llevat que designin advocat col·legiat que els representi i defensi.  I, de 
manera expressa, l'article 166 del TRRL preveu que als funcionaris amb habilitació de 
caràcter nacional se'ls poden assignar altres funcions diferents o complementàries a les 
específiques del seu lloc de treball.  
 
Atesa la condició de lletrat del titular de la plaça de Secretaria d’aquest Ajuntament i la 
seva predisposició per a assumir la defensa i representació del municipi en judici.  
 
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.- ENCOMANAR  la representació i defensa jurídica  de l’Ajuntament de Camprodon, al 
Sr. Luis López i Garcia, Secretari interventor de la Corporació, en judici de faltes 
111/2015. 
 
2n.- LLIURAR testimoni del present acord per a la seva deguda acreditació davant del 
Jutjat i als efectes oportuns.   
 
7.4. Baixes diferents rebuts - Consorci Servei de Recaptació. 
 
Per tal d’esmenar errors materials en el padró de la taxa de conservació del cementiri 
municipal, duplicitat de liquidacions de l’IIVTNU i baixa vehicle . 
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Atès que es necessari esmenar aquesta situació, donat que la inclusió dels esmentats 
assentaments pot donar lloc a una errònia percepció del grau de compliment dels deures 
que corresponen als ciutadans i afecta negativament a les persones interessades. 
 
a)Taxa cementiri 
 
Núm. rebut Contribuent Import 
1580000144 Coderch Castañer Magdalena 10,44 € 
 
b) Liquidacions IIVTNU (duplicada). 
 
Núm. rebut Contribuent Import 
1516000049 Antonio Martinez Ortuño 616,06 € 
 
c) Impost de vehicles de tracció mecànica 
 
Núm. rebut Contribuent Import 
1501001910 Robert Vila Garcia 143,88 € 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR  al Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès que procedeixi a 
formalitzar  la baixa del  rebuts relacionats anteriorment pels motius esmentats. 
 
2n.- NOTIFICAR aquesta resolució al Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès . 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 21:10 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 


