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MINUTA DE L’ACTA NÚM. JGL2015/16 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 15 DE MAIG DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:20 hores del dia 15 de maig 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 7/2015. 
3. Llicències 
4.1 Obres 
3.1.1. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 
050301.01-2015/2. 
3.1.2. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 050302.01- 2015/17. 
3.1.3. Concessió llicència d'obres . .  Exp.: 050302.01- 2015/29. 
3.1.4. Concessió llicència d'obres .  Exp.: 050302.01- 
2015/42. 
3.1.5. Concessió llicència d'obres . .  Exp.: 050302.01- 2015/46. 
3.1.6. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 050302.01- 
2015/47. 
3.1.7. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 050302.01- 2015/48. 
3.1.8. Concessió llicència d'obres . .  Exp.: 050302.01- 2015/49. 
3.1.9. Concessió llicència d'obres . .  Exp.: 050302.01- 2015/50. 
4. Peticions 
4.1. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès per al 
cofinançament del servei de joventut comarcal. 
4.2. Col·laboració econòmica amb l'escola Dr. Robert. 
4.3. Sra. Núria Comerma Poveda en representació del Grup Municipal + Camprodon - 
Esquerra Republicana .-  Ocupació Via Pública. 
4.4. Assistència a cursos de prevenció de riscos laborals -  Delegats Sindicals 
5. Assumptes sobrevinguts 
5.1. Altes i baixes diferents rebuts -  Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès. 
5.2. Aprovació de la liquidació i estat de comptes del cànon de l'aigua del primer trimestre 
de 2015 de Sorea, S.A. 
 

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

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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1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 8 de maig de 2015. 
 
2. Factures 
 
2.1. Aprovació relació de factures 7/2015. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 7/2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR el pagament de les factures que es detallen en la relació 
núm. 7/2015 per un import total de 127.903,99 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  
 
3.1. Obres 
 
3.1.1. Concessió llicència d'obres . .  Exp.: 050302.01- 
2015/50. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució 
d’obres consistents en “Construcció d'un mur de formigó i paredat de pedra de 20 m.” i 
emplaçada a  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 15 d'agost de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de nou mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 15 de febrer 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  en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
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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 .   Exp.: 050302.01- 2015/49. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Substitució de 6 ml de tub de xemeneia i substitució de banyera per plat 
de dutxa” i emplaçada a   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 15 d'agost de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 15 de novembre 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  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 .   Exp.: 050302.01- 2015/48. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Pavimentar amb gres el terra i enrajolar bany” i emplaçada a   

 d’aquest municipi. 
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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 15 de juliol de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 15 de setembre 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  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 . .  Exp.: 050302.01- 
2015/47. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres 
consistents en “Pavimentar el jardí amb paviment de canto rodó de 10 cm.” i emplaçada a 

  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 particulars: 
- Per tal de mantenir el caràcter de jardí, caldria deixar una proporció sense 

pavimentar.  
 
Condicions generals: 
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- Les obres s’han de començar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 
concepte es produirà el dia 15 d'agost de 2015. 

- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 
concepte es produirà el dia 15 de novembre 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  en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.1.5. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 050302.01- 2015/46. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per 
execució d’obres consistents en “Arranjament d'un badaloc” i emplaçada a  

    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 15 de juliol de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 15 de novembre 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  en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
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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. 
 
3.1.6. Concessió llicència d'obres .  Exp.: 050302.01- 
2015/42. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució 
d’obres consistents en “Substitució de la banyera per plat de dutxa” i emplaçada a l’  

  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 15 de juliol de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 15 de setembre 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  en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.1.7. Concessió llicència d'obres . .  Exp.: 050302.01- 2015/29. 
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Vista la sol·licitud presentada per  per 
execució d’obres consistents en “Arranjament de filtracions al terrat ” i emplaçada a   

 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 15 de juliol de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 15 de setembre 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  en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.1.8. Concessió llicència d'obres .   Exp.: 050302.01- 2015/17. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per 
execució d’obres consistents en “Connectar els desaigües a la xarxa a de clavegueres del 
c/. Ferrer Bàrbara” i emplaçada a  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 particulars: 
- S'atorga d'acord amb l'ordenança d'obres a la via pública. 
- Abans de l’inici de les obres cal aportar un aval per import de 2.000,- € per tal de 

garantir la reparació dels danys que es puguin malmetre durant l’execució.  
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Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 15 de juliol de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 15 de setembre 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  en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.1.9. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 
050301.01-2015/2. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per execució d’obres consistents en 
“Restauració coberta de la  i emplaçada a    

, 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: 
 
Particulars: 
- Les establertes per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, 

segons l’acord de data 10 d’abril de 2015.  
- Les obres s’hauran d’aturar des del dia 5 a l’11 de juliol i també el dia 26 de juliol.  
- Durant el més d’agost les obres hauran d’estar aturades.  
- Els dies que les obres estiguin atures, cal que l’accés a l’església del monestir de 

Sant Pere estigui accessible i l’entorn lliure d’obstacles que puguin produir danys a 
les persones que assisteixin als espectacles que s’hi celebraran.  

 
Generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de quatre mesos. La caducitat per 

aquest concepte es produirà el dia 15 de setembre de 2015. 
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- Les obres s’han d’acabar en un termini de deu mesos. La caducitat per aquest 
concepte es produirà el dia 15 de març de 2016. 

- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre 
seguretat i salut a la construcció. 

- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un 
abocador autoritzat. 

- Cal disposar amb caràcter previ a l’inici de les obres, de l’acta de control de l’obra 
d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 

 
2n.- 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. Peticions 
 
4.1. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès 
per al cofinançament del servei de joventut comarcal. 
 
Vista la proposta de conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Ripollès per a 
la contribució al cofinançament del servei de joventut, 
 
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès ofereix un servei tècnic especialitzat en matèria 
de joventut, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la signatura del conveni amb el Consell Comarcal del Ripollès per al 

cofinançament del servei de joventut. 
  
2n.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa establerta al conveni de 300 euros. 
 
3r.-  INSTAR a l’Alcaldia presidència, el Sr. Esteve Pujol i Badà en nom i representació de 

l’Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per a la formalització i 
implementació del conveni. 

 
4t.- NOTIFICAR als interessats els acords precedents. 
 
4.2. Col·laboració econòmica amb l'escola Dr. Robert. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Teia Guillaumes i el Sr. Fermí Bobi, com a 
representants de l’Escola Dr. Robert d’una col·laboració econòmica per a les excursions 
de 5è. i 6è al Parlament de Catalunya, al MACBA i a l’Auditori, 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta 
iniciativa, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
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1r.- COL·LABORAR amb l’Escola Dr. Robert amb una aportació del 50% de la despesa en 
el transport d’aquesta sortida. 
 
2n.- INSTAR al Sr. Esteve Pujol i Badà com a Alcalde de Camprodon perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
3r.- NOTIFICAR els acords precedents a les persones interessades. 
 
4.3. Sra. Núria Comerma Poveda en representació del Grup Municipal + Camprodon 
- Esquerra Republicana .-  Ocupació Via Pública. 
 
Vista la petició de la Sr. Sra. Núria Comerma Poveda en representació de Grup Municipal 
+ Camprodon - Esquerra Republicana  sol·licitant l’ocupació de la via pública amb uns 
inflables a la Pl. Doctor Robert el proper dia 16 de maig. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR l’ocupació de la via pública amb uns inflables a la Pl. Doctor Robert, el 
proper dia 16 de maig. 
 
2n.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada. 
 
4.4. Assistència a cursos de prevenció de riscos laborals -  Delegats Sindicals. 
 
Atès que els delegats sindicals , han sol·licitat 
assistir a la formació en prevenció de riscos laborals que imparteix IDFO a Ripoll els 
propers dies 8, 23 i 30 d’abril i 7, 14 i 26 de maig.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR les despeses de desplaçament per tal de poder assistir a la formació 
en prevenció de riscos laborals. 
 
2n.- NOTIFICAR  aquest acord als interessats i donar compte a intervenció i tresoreria. 
 
5. Assumptes sobrevinguts 
 
5.1. Altes i baixes diferents rebuts -  Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès. 
 
Atès que s’ha inclòs en el padró corresponent a la taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals,  de manera indeguda,  
 
Atès que s’ha donat de baixa el subministrament elèctric de l’habitatge del  

 
 
Atès que la botiga de queviures que regentava el  fins el moment 
de la seva defunció ocorreguda el passat mes de juliol de 2014 no hi consta cap activitat. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
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Primer.- Sol·licitar al Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès que procedeixi a 
formalitzar  la baixa dels rebuts números: 
 
a) Prestació del servei de gestió de residus municipals. 
 
Núm. Rebut Subjecte Passiu Import 
1502001393   
1502001394   
1502001395   
1502001396  € 
1502002559   

 
Segon.- Aprovar la liquidació  de la taxa al subjecte passiu que correspongui, d’acord 
amb el següent detall: 
 
Rebut número: 1502001393 
Subjecte passiu:  
NIF:  
Adreça Fiscal:  
Adreça Tributària:  
Tribut: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.  
Ordenança Fiscal: Número 19 
Total liquidació:  
 
Rebut número: 1502001396 
Subjecte passiu:  
NIF:  
Adreça Fiscal:  
Adreça Tributària:  
Tribut: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.  
Ordenança Fiscal: Número 19 
Total liquidació:  
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució al Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya-
Ripollès. 
 
5.2. Aprovació de la liquidació i estat de comptes del cànon de l'aigua del primer 
trimestre de 2015 de Sorea, S.A. 
 
Vist el registre d’entrada 2015-713, de Sorea, S.A. adjuntant la liquidació del cànon de 
l’aigua del primer trimestre de 2015.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la liquidació del cànon d’aigua corresponent al primer trimestre de 2015 
de la urbanització de Font Rubí per un import de 11,36€. 
 
2n.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades. 
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No havent altres assumptes a tractar, quan són les 21:00 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 




