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ACTA NÚM. JGL2015/30 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
16:25 hores del dia 16 de desembre de 2015, 
es reuneix la Junta de Govern Local a l’objecte 
de celebrar la sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. F. 
Xavier Sala i Pujol, alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència del membres relacionats al marge. 
 

Actua com a Secretari el Sr. Luis López i García, titular de la Corporació. 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112.2 del Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. President obre la sessió 
per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
1. Factures i certificacions 
1.1. Aprovació relació de factures 17/2015. 
2. Intervenció administrativa  
2.1. Obres 
2.1.1. Concessió llicència d'obres . Ca la Marieta. Molí d'en Sorolla. Rocabruna.  Exp.: 
050301.01- 2015/3. 
2.1.2. Concessió llicència d'obres . C/. Sant Roc, 2 segon pis. Exp.: 050301.01- 2015/14. 
2.1.3. Concessió llicència d'obres. C/. Pla Vidal, 1013 (Font Rubí). Exp.: 050301.01-
2015/15. 
2.1.4. Concessió llicència. Av. Maristany, 40. Exp.: 050302.01-2015/114. 
2.1.5. Concessió llicència d'obres. Av. Maristany, 14. Exp.: 050301.01-2015/121. 
2.1.6. Concessió llicència d'obres. Pg. Maristany, 1. Exp.: 050302.01-2015/122. 
2.1.7. Concessió llicència d'obres. C/. Joan Maragall, 8. Exp.: 050302.01-2015/123. 
2.1.8. Concessió llicència d'obres. C/. Devesa Nova, 371 (Font Rubí). Exp.: 050302.01-
2015/124. 
2.1.9. Concessió llicència d'obres. C/. Germans Vila Riera, 5 2n 1a. Exp.: 050302.01-
2015/125. 
2.1.10. Concessió llicència d'obres. Av. Maristany, 4. Exp.: 050302.01-2015/126. 
2.1.11. Concessió llicència d'obres. Pl. del Carme, 13. Exp.: 050302.01-2015/127. 
3. Contractacions 
3.1. Contractació d'EDR Festes per a l'actuació Pol Petit i Melmelada Band el 6 de febrer 
de 2016. 
3.2. Contracte EDR Festes per a l'espectacle Moonlight el 7 de febrero de 2016. 
4. Peticions 
4.1. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -  Consell Esportiu del 
Ripollès . 
4.2. Aprovació transferencia a la Fundació Pública Museu Isaac Albéniz. 
4.3. Aprovació transferència Residència Geriàtrica Municipal L'Hospital. 
4.4.  Bonificació vehicle històric - Sr. Manuel Ruera Soriano. 
4.5.  Bonificació vehicle històric - Sra. Laia Hernandez Roig. 
 

Assistents 
F. XAVIER SALA PUJOL 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
XAVIER JUNCÀ MORER 
XAVIER RIGAT GARDELLA 

 

Convidada 
NÚRIA MAS SOLER 
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5. Altres assumptes pendents de resolució  
5.1. Calendari de cobrament de tributs. 
 

************************************************************* 
 
1. Factures i certificacions 
 
1.1. Aprovació relació de factures 17/2015. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 17/2015. 
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. 17/2015 per un import total de 80.463,93 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. Intervenció administrativa  
 
2.1. Obres 
 
2.1.1. Concessió llicència d'obres . Ca la Marieta. Molí d'en Sorolla. Rocabruna.  
Exp.: 050301.01- 2015/3. 
 
Vista la sol·licitud presentada per JOAN VIDAL TORRENT, per execució d’obres 
consistents en “Rehabilitació d'edifici unifamiliar en testera. 1a. fase” i emplaçada a Mas 
Ca la Marieta - Molí d'en Sorolla de Rocabruna d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
- S'atorga d'acord amb la documentació aportada posteriorment  a la sol·licitud i 

informada favorablement per la Comissió Territorial d'Urbanisme de data 
6.11.2015. 

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

aquest concepte es produirà el dia 11 d'abril de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de divuit mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 11 de juny de 2017. 
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre 

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

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

d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 
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2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de 1.263,50 € 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. 
 
2.1.2. Concessió llicència d'obres . C/. Sant Roc, 2 segon pis. Exp.: 050301.01- 
2015/14. 
 
Vista la sol·licitud presentada per JOAQUIM DE SOLA-MORALES DOU, per execució 
d’obres consistents en “Projecte de reforma i divisió d'un habitatge existent en dos 
habitatges” i emplaçada a C/.  Sant Roc, 2 02   d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
- La reserva d'espai per a ascensor s'haurà de fer constar en el títiol constitutiu del 

règim de comunitat, de manera que en cas que es decideixi posteriorment la 
instal·lació no sigui necessari modificar-lo, segons allò previst a l'apartt 2.4.1 de 
l'Annex del Decret 141/2012 de 30 d'octubre.  

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

aquest concepte es produirà el dia 11 d'abril de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de divuit mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 11 de juny de 2017. 
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre 

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

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

d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 
 
2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de 1.500,70 € 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. 
 
2.1.3. Concessió llicència d'obres. C/. Pla Vidal, 1013 (Font Rubí). Exp.: 050301.01-
2015/15. 
 
Vista la sol·licitud presentada per MARTA PUJOL PUIGVERT, per execució d’obres 
consistents en “Projecte de construcció d'habitatge unifamiliar aïllat” i emplaçada a C/. Pla 
Vidal, 1013   Font Rubí d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
- S'executaran simultàniament les obres de pavimentació de la vorera, segons 

materials i disposició de l'existent al maeix tram de carrer.  
- Abans de l’inici de les obres caldrà aportar un aval per import de 1.800,- € per 

garantir l’execució de les obres d’urbanització.  
 

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

concepte es produirà el dia 11 de juny de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de divuit mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 11 de juny de 2017. 
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre 

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

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

d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 
 
2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de 5.023,99 € 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. 
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4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
2.1.4. Concessió llicència. Av. Maristany, 40. Exp.: 050302.01-2015/114. 
 
Vista la petició presentada per JAUME COSTA PARET, sol·licitant llicència per “Talar dos 
arbres tipus avets” a l’Av Maristany, 40 d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions generals: 
- Les actuacions s’han de començar en un termini de dos mesos. La caducitat per 

aquest concepte es produirà el dia 11 de febrer de 2016. 
- Les actuacions s’han d’acabar en un termini de tres mesos. La caducitat per 

aquest concepte es produirà el dia 11 de març de 2016. 
 
2n.- APROVAR l'autoliquidació de la taxa per import de 47,05 € en aplicació de 
l’ordenança fiscal municipal corresponent. 
 
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. Av. Maristany, 14. Exp.: 050301.01-2015/121. 
 
Vista la sol·licitud presentada per JOSÉ MARIA GÜELL ROUS, per execució d’obres 
consistents en “Obertura del paviment del garatge per arranjament i canalització 
d'humitats” i emplaçada a Av.  Maristany, 14  d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

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

concepte es produirà el dia 4 de març de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 4 de juny de 2016. 
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- 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 126,17 € 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. 
 
2.1.6. Concessió llicència d'obres. Pg. Maristany, 1. Exp.: 050302.01-2015/122. 
 
Vista la sol·licitud presentada per ENTITAT MERCANTIL REPSOL BUTANO, SA, per 
execució d’obres consistents en “Connexió a la xarxa de gas propà” i emplaçada a Pg. 
Maristany, 1 d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
- S'atorga d'acord amb l'Ordenança d'obres a la via pública.  

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

concepte es produirà el dia 11 de febrer de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 11 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 117,81 € 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. 
 
2.1.7. Concessió llicència d'obres. C/. Joan Maragall, 8. Exp.: 050302.01-2015/123. 
 
Vista la sol·licitud presentada per ENTITAT MERCANTIL REPSOL BUTANO, SA, per 
execució d’obres consistents en “Connexió a la xarxa de gas propà” i emplaçada a C/.  
Joan Maragall, 8 d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions particulars: 
- S'atorga d'acord amb l'Ordenança d'obres a la via pública.  

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

concepte es produirà el dia 11 de febrer de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 11 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 117,81 € 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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2.1.8. Concessió llicència d'obres. C/. Devesa Nova, 371 (Font Rubí). Exp.: 
050302.01-2015/124. 
 
Vista la sol·licitud presentada per ESAI, SA, per execució d’obres consistents en 
“Substitució de les rajoles i paviment dels banys” i emplaçada a C/. Devesa Nova, 371   
Font Rubí d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

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

concepte es produirà el dia 11 de febrer de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 11 d'abril de 2016. 
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre 

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

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

d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 
 
2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de 81,65 € 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. 
 
2.1.9. Concessió llicència d'obres. C/. Germans Vila Riera, 5 2n 1a. Exp.: 050302.01-
2015/125. 
 
Vista la sol·licitud presentada per JUAN ROGET DESCARREGA, per execució d’obres 
consistents en “Substitució de banyera per plat de dutxa” i emplaçada a C/. Germans Vila 
Riera, 5 02 01 d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
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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 11 de febrer de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 11 d'abril de 2016. 
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre 

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

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

d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 
 
2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de 82,05 € en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, un cop 
finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes comptador 
des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 
davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com els 
documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
2.1.10. Concessió llicència d'obres. Av. Maristany, 4. Exp.: 050302.01-2015/126. 
 
Vista la sol·licitud presentada per COM. PROP. EDIFICIO "MARISTANY", per execució 
d’obres consistents en “Treballs arranjament canal  i façana” i emplaçada a Av. Maristany, 
4  d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

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

concepte es produirà el dia 11 de febrer de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 11 d'abril de 2016. 
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre 

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

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

d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 
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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 68,71 € 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. 
 
2.1.11. Concessió llicència d'obres. Pl. del Carme, 13. Exp.: 050302.01-2015/127. 
 
Vista la sol·licitud presentada per ROSA BORRAT PLUJA, per execució d’obres 
consistents en “Repassar part exteriors dels balcons. Finalitzar la col·locació de pedra a 
la PB. Buidar de brossa el pis superior” i emplaçada a la Pl. del Carme, 13    d’aquest 
municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

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

aquest concepte es produirà el dia 11 de març de 2016. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per 

aquest concepte es produirà el dia 11 de juny de 2016. 
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, 

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

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

l’obra d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de 
juliol. 

 
2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de 140,22 € 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. 
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4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3. Contractacions 
 
3.1. Contractació d'EDR Festes per a l'actuació Pol Petit i Melmelada Band el 6 de 
febrer de 2016. 
 
Vista l’oferta de contractació d’EDR Festes de l’espectacle Pol Petit i la Melmelada Band 
pel dia 6 de febrer de 2016, per un import total de 1.203,95 euros (iva inclòs).  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en 
virtut de les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest ajuntament. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la contractació de l’actuació musical proposada i procedir a la signatura 
dels contractes a formalitzar amb l’empresa. 
 
2n.- AUTORITZAR i ATORGAR apoderament suficient a l’empresa contractada per tal 
que procedeixi, en nom de l’Ajuntament a la formalització i liquidació de les altes i 
cotitzacions patronals corresponents a la Seguretat Social dels artistes contractats.  
 
3r.- INSTAR al Sr. Alcalde la signatura i formalització del contracte. 
 
4t.- COMUNICAR aquest acord a l’artista contractat i a intervenció i tresoreria.  
 
3.2. Contracte EDR Festes per a l'espectacle Moonlight el 7 de febrero de 2016. 
 
Vista l’oferta de contractació d’EDR Festes del grup Moonlight pel dia 7 de febrer de 
2016, per un import total de 3.993,00 euros (iva inclòs).  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en 
virtut de les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest ajuntament. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la contractació de l’actuació musical proposada i procedir a la signatura 
dels contractes a formalitzar amb l’empresa. 
 
2n.- AUTORITZAR i ATORGAR apoderament suficient a l’empresa contractada per tal 
que procedeixi, en nom de l’Ajuntament a la formalització i liquidació de les altes i 
cotitzacions patronals corresponents a la Seguretat Social dels artistes contractats.  
 
3r.- INSTAR al Sr. Alcalde la signatura i formalització del contracte. 
 
4t.- COMUNICAR aquest acord a l’artista contractat i a intervenció i tresoreria.  
 
4. Peticions 
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4.1. Autorització per a la utilització d'instal·lacions Municipals -  Consell Esportiu 
del Ripollès . 
 
Atès que el  Consell Esportiu del Ripollès té l’encàrrec del Consell Català de l’Esport 
d’organitzar el programa Jocs Esportius Escolars (JEEC) a la comarca del Ripollès, amb 
l’objectiu de fomentar la pràctica esportiva entre els més joves. 
 
Vista la petició del Sr. Josep Manel Róo Garcia en representació del Consell Esportiu del 
Ripollès, sol·licitant poder disposar del Pavelló Llandrius el dia 20 de desembre de 2015 de 
9:00 h. a 14:00 per organitzar una jornada de bàsquet, i els dies 29 i 30 de desembre de 
9:00 a 14:00  per a la realització d’un campionat infantil de tennis taula. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 

    
1r.-  CONCEDIR  l’autorització per poder utilitzar del Pavelló Llandrius els dies sol·licitats. 

 
2n.- APROVAR l’exempció del preu públic,  d’acord amb  l’ordenança fiscal número 25 

l’article 4 Bonificacions i exempcions apartat a) segons el qual : Per a les tarifes sobre 
la utilització de les instal·lacions esportives 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 . 
 
4.2. Aprovació transferencia a la Fundació Pública Museu Isaac Albéniz. 
 
Atès que el pressupost 2015 preveu la transferència de 10.000 euros a la Fundació 
Pública Museu Isaac Albéniz per a consolidar el seu finançament, 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de dur a terme aquesta transferència, 
 
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.- AUTORITZAR i DISPOSAR la transferència de 10.000,00 euros a la Fundació 
Pública Museu Isaac Albéniz amb càrrec a la partida 1.943.46000 del pressupost 
municipal vigent. 
 
4.3. Aprovació transferència Residència Geriàtrica Municipal L'Hospital. 
 
Atès que el pressupost 2015 preveu la transferència de 18.586,81 euros a la Residència 
Geriàtrica Municipal L’Hospital per a consolidar el seu finançament, 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de dur a terme aquesta transferència, 
 
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: 
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1r.- AUTORITZAR I DISPOSAR la transferència de 18.586,81 euros a la Residència 
Geriàtrica Municipal L’Hospital amb càrrec a la partida 1.312.46000 del pressupost 
municipal vigent. 
 
4.4.  Bonificació vehicle històric - Sra. Laia Hernandez Roig. 
 
Vista la petició del Sra. Laia Hernandez Roig, sol·licitant una bonificació de la taxa de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle marca Peugeot model 205SR  
matrícula GE7093X. 
 
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  16 d'octubre de 1986 . 
 
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 

Sra. Laia Hernandez Roig del vehicle marca GE7093X  model Peugeot matrícula 
205SR. 

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

tindrà efectes per a l’exercici 2016 i successius. 
 
4.5.  Bonificació vehicle històric - Sr. Manuel Ruera Soriano. 
 
Vista la petició del Sr. Manuel Ruera Soriano, sol·licitant una bonificació de la taxa de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle marca Morris model Mini Cooper 25 
matrícula B506297. 
 
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  27 de setembre de 1966 . 
 
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: 
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1r.-  ATORGAR la bonificació del 100 % de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica al 
Sr. Manuel Ruera Soriano del vehicle marca B506297  model Morris matrícula Mini 
Cooper 25. 

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

tindrà efectes per a l’exercici 2016 i successius. 
 
5. Altres assumptes pendents de resolució  
 
5.1. Calendari de cobrament de tributs. 
 
Vista la proposta de calendari de cobrament de tributs i taxes que presenta el Consorci de 
Recaptació Cerdanya Ripollès per l’exercici 2016.  
 
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 el cobrament dels padrons amb els següents terminis: 
         

Primer Termini: (del 1 de febrer a l’1 d’abril) 
- Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 
 
Segon Termini: (del 15 d’abril al 30 de juny) 
- 50% padró d’IBI urbana 
- 50% padró taxa escombraries 
- Manteniment TVC 
- Cementiri 
- IBI rústica 

 
 Tercer Termini: (del 15 de setembre al 15 de novembre)  

- 50% padró d’IBI urbana 
- 50% padró taxa escombraries 
- Guals 
- IAE 

 
 2n.- NOTIFICAR el present acord al Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya                        
Ripollès i  comunicar-ho a la tresoreria i la intervenció municipals. 
 
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 
 
 


