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              ACTA NÚM. JGL2016/1 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 13 DE GENER DE 2016 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
16:10 hores del dia 13 de gener de 2016, 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 19/2015. 
2.2. Aprovació de la certificació núm. 3 de l'obra "Rehabilitació dels edificis de Cal 
Marquès i Convent del Carme per a museu municipal, 3a. fase". 
3. Sol·licituds oficials 
3.1. Sol·licitud d'adhesió a serveis de Dipsalut, 2016. 
4. Peticions 
4.1.  Llicència per col·locar una bastida - Sr. Josep Sala Subirana 
4.2.  Llicència per col·locar una bastida - Construccions Freixenet Camprodon SL. 
4.3.  Bonificació vehicle històric - Sr. Eduard Molas Cruz. 
4.4. Bonificació vehicle per minusvalidesa - Sra. Rosa M. Pujolar Jordi. 
4.5. Bonificació vehicle per minusvalidesa - Sr. Jorge Blanch Sole. 
4.6. Baixa rebut taxa sobre prestació del servei de gestió de residus municipals - Sra. 
Francisca Campos Aparicio. 
4.7. Baixa rebut taxa sobre prestació del servei de gestió de residus municipals - Sra. 
Mireia Colomer Basagañas. 
4.8. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals - U.E. CAMPRODON . 
5. Altres assumptes pendents de resolució  
5.1. Pla Estratègic de Turisme Sostenible de la Vall. 
5.2. Proposta de retirada de terminals de telefonia pública de pagament.  
5.3 Petició d’arxiu en relació amb l’expedient 0502.2015/3. Sra. Montserrat Faig Marcer.  
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aproven les actes de les reunions celebrades per la 
Junta de Govern els dies 16 i 29 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 19/2015. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 19/2015. 
 
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. 19/2015 per un import total de 80.735,94 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. 3 de l'obra "Rehabilitació dels edificis de Cal 
Marquès i Convent del Carme per a museu municipal, 3a. fase". 
 
Examinada la certificació núm. 3 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 40.981,17€. 
 
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 40.981,17€ amb càrrec a la partida 
1.330.62501 del pressupost municipal vigent. 
 
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. Sol·licituds oficials 
 
3.1. Sol·licitud d'adhesió a serveis de Dipsalut, 2016. 
 
Vista la convocatòria per a l’any 2016 de serveis de Dipsalut per als següents programes 
de salut i considerada la necessitat de dur a terme els controls que reuneixen aquests 
programes: 
 
 Pt01: Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt risc de 

transmissió de legionel·losi 
 Pt02: Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix risc de 

transmissió de legionel·losi 
 Pt04: Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del 

consumidor 
 Pt09: Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils 
 Pm01: Programa de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris de Saludables. 

 
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.- SOL·LICITAR l’adhesió als 5 programes mencionats de Dipsalut.    
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2n.- INSTAR a l'Alcalde, el Sr. F. Xavier Sala Pujol, perquè en nom i representació de 
l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar efectivitat als acords 
precedents. 
 
3r.- TRAMETRE certificació d’aquest acords a Dipsalut. 
 
4. Peticions 
 
4.1.  Llicència per col·locar una bastida - Sr. Josep Sala Subirana. 
 
Vista la petició del Sr. Josep Sala Subirana, en la què sol·licita llicència per ocupació de la 
via pública amb una bastida de 6 metres al  Passatge del Planet davant dels números 1 i 3 
per tal de substituir  7 ml. de barbacana i teules a l’Església de Santa Maria. 
 
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 sol·licitada. 
 
2n.-  APROVAR la liquidació  de  la taxa per ocupació de la via pública corresponent.  
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar . 
 
4.2.  Llicència per col·locar una bastida - Construccions Freixenet Camprodon SL. 
 
Vista la petició presentada per Construccions Freixenet SL, en la què sol·licita llicència per 
ocupació de la via pública amb una bastida a la Pl. Cesar A. Torras, 7 . 
 
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 sol·licitada. 
 
2n.-  APROVAR la liquidació  de  la taxa per ocupació de la via pública corresponent.  
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que 

pot interposar . 
 
4.3.  Bonificació vehicle històric - Sr. Eduard Molas Cruz 
 
Vista la petició del Sr. Eduard Molas Cruz, sol·licitant una bonificació de la taxa de l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle marca RENAULT model R-4 matrícula  
CO73939. 
 
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”. 
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Atès que de la documentació aportada se’n desprèn el caràcter històric d’aquell vehicle, 
constant com a data de matriculació el dia  2 d'agost de 1969 . 
 
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. Eduard Molas Cruz del vehicle marca RENAULT  model R-4 matrícula CO73939. 
    
2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta bonificació 

tindrà efectes per a l’exercici 2016 i successius. 
 
4.4. Bonificació vehicle per minusvalidesa - Sra. Rosa M. Pujolar Jordi. 
 
Atesa la instància  presentada pel Sra. Rosa M. Pujolar Jordi 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.  
 



 

5 
 

Plaça de la Vila, 1 - Tel. 972 74 00 05 - Fax 972 13 03 24 - 17867 CAMPRODON (GIRONA) - E-mail: registre@camprodon.cat 

N
IF

 P
-1

70
43

00
-A

 

Atès que el Sra. Rosa M. Pujolar Jordi,  ha justificat  mitjançant  el certificat del Departament 
de Benestar Social i Família que té un grau de disminució del 50%. 
 
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 al Sra. Rosa M. 

Pujolar Jordi del vehicle marca Chrysler  model Cruiser matrícula B3882XB. 
    
2n.- NOTICAR aquest acord a les persona interessada i establir  que aquesta excepció 

tindrà efectes per a l’exercici 2016 i successius. 
 
4.5. Bonificació vehicle per minusvalidesa - Sr. Jorge Blanch Sole. 
 
Atesa la instància  presentada pel Sr. Jorge Blanch Sole 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.  
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Atès que el Sr. Jorge Blanch Sole,  ha justificat  mitjançant  el certificat del Departament de 
Benestar Social i Família que té un grau de disminució del 65%. 
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 al Sr. Jorge 

Blanch Sole del vehicle marca AUDI  model A-3 matrícula 2944CJN. 
    
2n.- NOTICAR aquest acord a les persona interessada i establir  que aquesta excepció 

tindrà efectes per a l’exercici 2016 i successius. 
 
4.6. Baixa rebut taxa sobre prestació del servei de gestió de residus municipals - 
Sra. Francisca Campos Aparicio. 
 
Vista la petició de la Sra. Francisca Campos Aparicio , sol·licitant la baixa del rebut 
corresponent a la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus municipals de 
l’activitat de venda de roba de vestir situada al C/. València, 6. 
 
Atès que ha justificat mitjançant model 036 de l’Agència Tributària que l’activitat s’ha 
donat de baixa l’activitat el 31/08/2015. 
 
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 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, 
6. 
 
2n.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i comunicar que aquesta 
exempció tindrà efectes a partir de l’exercici 2016. 
 
4.7. Baixa rebut taxa sobre prestació del servei de gestió de residus municipals - 
Sra. Mireia Colomer Basagañas. 
 
Vista la petició de la Sra. Mireia Colomer Basagañas amb registre d’entrada 1-2016-
000022-1 de data 5 de gener de 2016, sol·licitant la baixa del rebut corresponent a la taxa 
sobre prestació del servei de gestió de residus municipals de l’activitat  d’estètica situada 
al C/. Nou, 22 PB 02. 
 
Atès que amb data 5 de gener de 2016 ha justificat que l’activitat s’havia traspassat amb 
data 31 de desembre de 2007 sense que el canvi de titularitat hagi estat comunicat a 
l’Ajuntament, i per tant els rebuts corresponents els ha fet efectius la persona que 
regentava l’activitat, si bé ho ha fet a nom de la titular formal,  Sra. Mireia Colomer 
Basagañas. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- ESTIMAR la petició en relació a la baixa del rebut corresponent a la taxa sobre 
prestació del servei de gestió de residus municipals de l’activitat situada al C/. Nou, 22 PB 
02 . 
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2n.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i comunicar que aquesta 
exempció tindrà efectes a partir de l’exercici 2016. 
 
4.8. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals - U.E. CAMPRODON . 
 
Vista la petició de la  UE CAMPRODON, sol·licitant poder disposar del Pavelló Llandrius el 
proper dia 30 de gener de 2016 a partir de les 20:00 hores per fer la presentació de tots els 
equips i entrenadors del club . 
 
També sol·liciten poder disposar de la lona que cobreix la pista, 350 cadires i 60 taulers 
blancs.  
 
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 el dia 30 de gener de 

2016, i facilitar l’ús dels mitjans públics municipals que es demana. 
 

2n.- APROVAR l’exempció del preu públic,  d’acord amb  l’ordenança fiscal número 25 
l’article 5 Bonificacions i exempcions apartat a) segons el qual : Per a les tarifes sobre 
la utilització de les instal·lacions esportives, exceptuant la tarifa 3.6, per part de les 
entitats federatives s’estableix l’exempció del preu públic. 

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

pot interposar . 
 
5. Altres assumptes pendents de resolució  
 
5.1. Pla Estratègic de Turisme Sostenible de la Vall. 
 
Atesa la proposta de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon d’impulsar taula per 
dinamitzar un Pla Estratègic de Turisme Sostenible de la Vall on hi siguin representades 
tant les administracions com les iniciatives privades a través dels seus tècnics amb 
trobades de treball. 
 
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: 
 
La participació del tècnic de turisme, Josep Mª Blanch Corbella, i la tècnica de 
comunicació, Núria Mayà Masegué, que en representació de l’Ajuntament de Camprodon 
assistiran a aquestes taules que es faran setmanalment del 18 de gener al 15 de febrer 
d’acord amb el programa establert. 
 
5.2. Proposta de retirada de terminals de telefonia pública de pagament.  
 
Vista la comunicació de del Ministeri d’indústria, Energia i Turisme amb registre d’entrada  
1-2015-002170-1 de data 28 de desembre de 2015 per la qual trasllada els informes per a 
l’elaboració d’una proposta de resolució del Director General de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació en els quals s’estima la sol·licitud de la companyia 
Telefónica Telecomunicaciones Públicas, SAU, de retirada de terminals de telefonia 
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pública de pagament (cabines) instal·lades en la via pública del nucli urbà de Camprodon, 
i es posa de manifest la no compatibilitat de l’oposició formalitzada per aquest Ajuntament 
amb les obligacions de servei universal del titular. 
 
Atès que la proposta suposaria la retirada de les cabines telefòniques:   
 

 Número d’abonat 972130373, instal·lat en el suport A-7608, a la plaça del 
Carme. 

 Número d’abonat 972130181, instal·lat en el suport A-7629, a la plaça Santa 
Maria. 
 

Atès que la proposta de retirada de les cabines estaria motivada pel poc consum del 
servei.  
 
Vist que en el sector del nucli urbà en el que es troben instal·lades les esmentades 
cabines no es disposa de cap altre servei de telefonia pública per tractar-se de zona 
residencial i la seva supressió suposarà l’eliminació d’un servei bàsic pels usuaris que no 
disposen d’altres mitjans alternatius de comunicació telefònica.  
 
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.- COMPARÈIXER novament en l’expedient de referència en el tràmit d’audiència de 
l’art. 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre  i MANIFESTAR al Ministeri d’Industria, 
Energia i Turisme, la frontal oposició de l’Ajuntament de Camprodon a la retirada del 
servei telefònic d’ús públic que sol·licita  la companyia  Telefónica Telecomunicaciones 
Públicas, SAU; d’acord amb la motivació indicada en la part expositiva.  
 
2n.- COMUNICAR el present acord a la Direcció General de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació.  
 
5.3 Petició d’arxiu en relació amb l’expedient 0502.2015/3. Sra. Montserrat Faig 
Marcer.  
 
Vista la petició que formula l’advocat Sr. Jordi Coma Pujol, en representació de la Sra. 
Montserrat Faig Marcer, amb registre d’entrada 1-2016-000076-1 de data 13/01/2016, en 
la que exposa que la Sra. Faig Marcer no és propietària de l’immoble ubicat al C/ Ferrer 
Bàrbara, 30 i demana que es deixi sense efecte el requeriment efectuat en data 
29/09/2015 i subsidiàriament que s’arxivi provisionalment fins que es produeixi 
l’acceptació o repudi de l’herència en la que s’inclou l’immoble.  
 
Atès que de la documentació aportada pel sol·licitant es desprèn, d’acord amb el que 
estableix l’article 461-5.a) del Codi Civil de Catalunya, que regula l’acceptació tàcita de 
l’herència, que s’ha d’entendre que l’herència ha estat acceptada tàcitament per la Sra. 
Faig Marcer en  haver efectuat actes que no podria fer si no és títol d’hereva (demanda 
de jurisdicció voluntària presentada davant el Jutjat de Ripoll en data 21/05/2015).  
 
Atès que consta acreditat que l’altre persona cridada a l’herència, Sra. Carme Faig Solà, 
ha repudiat formalment de manera expressa l’herència mitjançant escrit adreçat al jutge 
competent, segons escrit de contestació a la demanda presentat davant el mateix Jutjat 
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en data 21/09/2015, d’acord al que estableix l’article 461-6 del mateix Codi Civil de 
Catalunya.  
 
Atès que, no obstant els arguments anteriors, es constata que es troba pendent de 
resolució judicial la demanda de jurisdicció voluntària presentada per la interessada 
davant el Jutjat de Ripoll en data 21/05/2015, motiu pel qual, atès que l’administració 
pública municipal no és competent per a entendre ni interpretar situacions regulades pel 
dret civil, en aplicació del principi de prudència que requereixen les actuacions 
administratives d’intervenció urbanística, resulta procedent suspendre el procediment 
administratiu fins que es produeixi la resolució judicial instada.  
 
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.- SUSPENDRE l’ordre d’execució que es tramitada a l’expedient 0502.03-2015/3 fins 
que, pel Jutjat de Primera Instància i d’Instrucció Únic de Ripoll es produeixi la resolució 
instada per demanda de jurisdicció voluntària presentada per la interessada en data 
21/05/2015.  
 
2n.- NOTIFICAR  la present resolució a les persones interessades amb indicació de que 
no és susceptible de cap tipus de recurs administratiu, per tractar-se d’un acte de tràmit 
no qualificat.  
 

No havent altres assumptes a tractar, quan són les 16:50 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 


