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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA 

20 de setembre de 2016 

 

 

 

A les 17:14 hores del dimarts dia 20 de setembre de 2016, es constitueix en sessió 

ordinària la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montesquiu, prèviament  

convocats per avui a la mateixa hora.  

 

La present sessió de la Junta de Govern Local la presideix: 

 

L’Alcaldessa Sra. Elisabet Ferreres Vergés, del grup municipal d’ERC. 

 

I els regidors/es següents: 

 

Sr. Jaume Romeu Cruells CDC 

Sr. David Merchán Salces ERC 

 

 

Hi assisteix amb veu però sense vot: 

 

Pedro Salces Gil ERC 

 

 

Assistits per mi, Jaume Salés Malian, Secretari-Interventor. 

 

L’objecte d’aquesta sessió ordinària és la de tractar els diversos assumptes 

ordinaris i de tràmit que han tingut entrada o s’han produït des de la darrera 

sessió. 

 

Oberta la sessió per la presidència, una vegada comprovada l’existència de quòrum 

d’assistència necessari, es procedeix a tractar els punts de l’Ordre del Dia següent: 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de les actes anteriors. 

2. Contracte menor d’instal·lació de rocòdrom per Fira de la Nou. 

3. Aprovació de conveni de col·laboració amb Telefònica. Pròrroga. 

4. Pròrroga del conveni de col·laboració per a la recollida i acollida 

d’animals de companyia abandonats o perduts. 

5. Modificació de la liquidació de la llicència d’obres 37/2016. 

6. Llicència d’obres menor Exp.43/2016. 

7. Aprovació de despeses. 

 

 

1 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 

 

Llegida i examinada l’acta de la sessió anterior de data 6 de setembre de 2016, 

s’aprova per unanimitat. 
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CONTRACTE MENOR D’INSTAL·LACIÓ DE ROCÒDROM PER FIRA DE 

LA NOU. 

 

Vist que per la Regidoria de Festes s’acredita la conveniència de contractar el 

lloguer d’una instal·lació de rocòdrom pel dia de la Fira de la Nou, a celebrar el 23 

d’octubre de 2016. 

  

Atès l’informe del secretari-interventor sobre el percentatge que suposa la 

contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes 

de determinar l’òrgan competent per contractar; i sobre la legislació aplicable i el 

procediment a seguir. 

   

Atesa la proposta d’acord de l’Alcaldia.   

 

Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de 

conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord : 

 

Primer.- Aprovar la contractació menor del servei de lloguer d’una instal·lació de 

rocòdrom pel dia 23 d’octubre de 2016, amb motiu de la Vª edició de la Fira de la 

Nou, amb HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT S.L., per un import 

total de 605,00 €, dels quals 500,00€ € són de principal i 105,00€ € corresponen al 

21 % d’IVA. 

 

Segon.-L’objecte d’aquest contracte és la instal·lació d’un rocòdrom el dia 23 

d’octubre de 2016 amb motiu de la Fira de la Nou, amb dues persones 

especialitzades en escalada com a monitors. 

Aquesta actuació inclou : 

.- Trasllat del rocòdrom a Montesquiu i instal·lació a l’indret senyalitzat per 

l’Ajuntament. 

.- Monitoratge dels usuaris del rocòdrom.  

.- Retirada del rocòdrom al final del dia 

Tercer.-L’Adjudicatari haurà d’aportar abans del dia 16 d’octubre acreditació de la 

presentació d’assegurança de responsabilitat civil en vigor. 

Quart.- Imputar la despesa a la partida 331.226/09 del Pressupost vigent. 

Cinquè.-Una vegada realitzada la prestació, incorporar  la factura i tramitació del 

pagament si escau. 

Sisè.-Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 

 

S’aprova per unanimitat. 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. 

PRÒRROGA. 
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Amb data 27/04/2001 es va signar amb Telefónica Móviles España un conveni de 

col·laboració per a la instal·lació, per part d’aquesta Companyia, d’una estació base 

de telefonia a Montesquiu. 

 

Aquest conveni finalitzava amb data 01/06/2011, per bé que ha estat prorrogat 

tàcitament per períodes anuals. 

 

Així, per fixar-ne expressament una altre durada, la Junta de Govern Local de data 

15 de març de 2016 va acordar aprovar-ne la pròrroga. 

 

Un cop notificada l’aprovació de la pròrroga, per Telefònica ha estat comunicada a 

l’Ajuntament la necessitat de modificar la raó social i les dades de la persona 

signant, per tal que qui hi consti tingui la deguda autorització i representi la 

companyia que representa. 

 

Per això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords : 

 

 

Primer.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 de 

març de 2015 d’aprovació de conveni de col·laboració amb Telefònica. Pròrroga. 

 

Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració amb Telxius Torres España S.L. amb 

el contingut que seguidament literalment es transcriu : 

 

“En Montesquiu, 20 de septiembre de 2016. 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, Doña Elisabet Ferreres Vergés, con D.N.I. 38149155K, en 

representación del Ayuntamiento de MONTESQUIU, con N.I.F. P0813000G, 

domiciliada en Plaça Emili Juncadella, 1-2, 08585, Montesquiu (Barcelona), en su 

condición de Alcaldesa-Presidenta, por nombramiento del 13 de junio de 2015 y 

facultada para este acto según acuerdo plenario de fecha 14/07/2015. 

 

Y TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL, con C.I.F. nº B-

87494936, domiciliada socialmente en Ronda de la Comunicación s/n, Distrito C, 

Edificio Sur 3, 2ª planta, de Madrid,  y en su nombre y representación D.Carlos San 

Paulino Sánchez, con D.N.I. nº 43.495.814-P, en su condición de Administrador 

único entrante, facultado para este acto en ejercicio de las competencias de la 

Junta General de Socios de la Sociedad Wireless Towers S.L. de fecha 7 de marzo 

de 2016. 

EXPONEN 

 

PRIMERO.- Con fecha 27/04/2001 se firmó un Convenio entre Telefónica Móviles 

España, SA y el Ayuntamiento de Montesquiu para la instalación de una estación 

base en dicho término municipal.  

 

SEGUNDO.- A pesar de que la fecha de finalización era el 01/06/2011, dicho 

Convenio ha sido prorrogado tácitamente. 

 

TERCERO.- Debido al interés de ambas partes, se ha acordado modificar 

determinadas condiciones del Convenio.  
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CONVIENEN 

 

PRIMERO.- El presente convenio de colaboración entrará en vigor, con todos sus 

derechos a la firma del mismo, no existiendo cantidad alguna pendiente. 

 

SEGUNDO.- La duración del presente convenio de colaboración será de 15 años a 

partir del momento de su entrada en vigor, siendo prorrogable por dos 

periodossucesivos de 5 años, salvo que mediare denuncia expresa de cualquiera de 

las partes, notificada por escrito a la otra con una antelación mínima  de 6 meses a 

la fecha de vencimiento del periodo inicial del contrato o, en su caso, de cualquiera 

de sus prórrogas. 

 

TERCERO.- En todo lo no expresamente modificado por el presente documento, se 

mantendrá íntegramente en vigor el contrato de arrendamiento suscrito entre las 

partes el 27/04/2001, y en consecuencia serán de aplicación las condiciones 

establecidas en dicho convenio. 

 

En prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente 

Contrato, en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha "ut supra" indicados.  

 

 

AJUNTAMENT DE     TELXIU TORRES ESAÑA S.L.                            

MONTESQUIU      

 

Fdo. : Doña Elisabet Ferreres   Fdo. : Carlos San paulino Sánchez” 

 

Tercer.- Facultar l’Alcaldessa o regidor en qui delegui per a la formalització 

d’aquest acord. 

 

Quart.- Notificar aquest acord a telefónica Móviles España S.A. pel seu 

coneixement i als efectes escaients. 

 

Posat a debat s’aprova per unanimitat. 
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PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA RECOLLIDA 

I ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS. 

 

Amb data 11/06/2013 l’ajuntament de Montesquiu va aprovar la formalització d’un 

conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per a la 

defensa dels animals d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals de companyia 

abandonats o perduts, que es dona per reproduït.  

 

D’acord amb la clàusula setena d’aquest conveni, la seva durada finalitza el dia 31 

de desembre de 2016, podent ser prorrogat d’any en any, per manifestació 

expressa de l’Ajuntament. 

 

Per això, es proposa  a la Junta de govern local l’adopció dels següents acords :  

 

Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració signat amb data 23 de 

juliol de 2013 amb el Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per a la defensa dels 

animals d’Osona, per a la recollida i acollida d’animals de companyia abandonats o 

perduts, per l’any 2017. 
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Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona, pel seu coneixement 

i als efectes escaients. 

 

Posat a debat s’aprova per unanimitat. 
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MODIFICACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES 37/2016 

AL CARBURO DE BAIX.  

 

Vista la llicència d’obres núm. 37/2016 atorgada per Decret d’Alcaldia núm. 

57/2016 de data 24 d’agost per al condicionament del canal de la central 

hidroelèctrica de Montesquiu. 

 

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 20/09/2016 i comprovada la 

titularitat privada de les obres. De conformitat amb allò previst per l’article 100.2 

del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 

2/2004 de 5 de març. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords : 

 

Primer.- Modificar la liquidació de la quota tributària a satisfer per aquestes obres, 

en no resultar d’aplicació l’exempció prevista per l’article 100.2 del Text Refós de la 

Llei d’Hisendes Locals per tractar-se d’obres d’una empresa privada. 

 

Segon.- Aprovar la nova liquidació, que es notificarà amb aquest acord : 
 
LIQUIDACIÓ: 

 
Article Epígraf Obres Base 

imposable 
Tipus 

gravamen 
Quota 

Tributària 

8 1r Condicionament del canal de la 
central hidràulica de Montesquiu 
 

25.469,40€ 4% 1.018,77 € 

   
   

 TAXA -20,00€ 

  

IMPORT TOTAL A INGRESSAR 998,77€ 

 

Tercer.- Terminis de pagament  

El pagament de liquidació en període de voluntària, d’acord amb l’article 20 del 

RGR, es farà: 

 

 Per les notificades entre els dies 1 i el 15 de cada mes, fins el dia 5 del mes 

següent. 

 Per les notificades entre els dies 16 i l’últim de cada mes, fins el dia 20 del mes 

següent. 

 

Transcorregut el termini assenyalat, es procedirà al cobrament en via de 

constrenyiment amb els recàrrecs legals previstos. 

 

Quart.- Fer constar expressament que durant l’execució d’aquestes obres s’hauran 

de prendre les mesures necessàries per tal de no deixar sense aigua els horts que 

hi ha situats al costat de la central hidroelèctrica, segons apartat f) de les mesures 

correctores de la Resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua, document 5782875. 
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Posat a debat, s’aprova per unanimitat. 

 

6 E– LLICÈNCIES D’OBRES MENORS. LLICÈNCIES 

Llicència exp. 43/2016 

 

L’Alcaldessa Sra. Elisabet Ferreres Vergés manifesta que s’absté de 

participar en la deliberació i votació de l’assumpte, per tenir-hi interès 

personal, de conformitat amb allò previst per l’article 28.2 a) de la llei 

30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú. 
 

Vist la sol·licitud de llicència d’obres per una actuació sotmesa a allò que defineix 

l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei d'Urbanisme, les dades de la qual són les següents: 

 

 

Expedient:-43/2016 Acord per:Junta de Govern Local 20 de setembre 

de 2016 

Sol·licitant: NIF:37307048J 

Tipus d’obra per a la que es sol·licita llicència: Enrajolar 6m2 entrada 

Situació: C/ Nou, 27 UTM: - Coordenades: 

Projecte visat núm.:  

Tècnics: Col·legiat número:  

Arquitecte tècnic:  

Constructor:   

     

Vist l’informe emès per l’Arquitecte municipal de data 13 de setembre de 2016. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següents acords: 

 

Primer.-Atorgar llicència per a dur a terme les obres anomenades a 

l’encapçalament, amb subjecció a les condicions generals que s’annexen a aquesta 

resolució, i amb les condicions particulars del punt següent. 

 

Segon.-  Termini d’execució de les obres: 

 Termini d’iniciació: 1 mes 

 Termini d’acabament: 6 mesos 

 

Tercer.- Acabades les obres es comunicarà a l’Ajuntament per fer-ne la 

comprovació de si aquestes s’ajusten a la llicència atorgada i si s’haguessin 

provocat desperfectes a la via pública. 

 

Quart.- La llicència s’atorga amb les condicions generals següents, que tot seguit 

s’aproven: 

 
1. Les obres s’han d’adequar al projecte. Per qualsevol modificació caldrà l’aprovació 

prèvia de l'Ajuntament. 
2. La llicència es dóna salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers. En cap 

cas, podrà invocar-se per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal. 

3. Obligacions del titular de  la llicència: 
a. Completar els serveis mínims, si encara no ho estan. 
b. Un cop finalitzades les obres, s’haurà de procedir a la retirada immediata de 

tots els materials o elements utilitzats per les obres. Així mateix, a la 
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reposició o reparació de paviment, tots els elements urbanístics afectats i a 
la construcció de les voreres. 

c. En les obres de nova planta, caldrà arrebossar, estucar o pintar les parets 

mitgeres, donin o no a la via pública. 
d. Pagament i col·locació plaques de núm. de carrer a càrrec del titular. 

S’avisarà als serveis municipals si cal la retirada de la placa del nom del 
carrer i posterior col·locació. 

e. Conducció de les aigües pluvials i interiors a la xarxa corresponent. 
 

4. L’edifici o solar en què es realitzin les obres haurà de restar tancat o adequadament 

senyalitzat. Per l’ocupació de la via pública caldrà l’autorització prèvia. 
5. Sempre que ho considerin convenient, els serveis tècnics municipals podran efectuar 

inspeccions de les obres i se’ls haurà de facilitar l’entrada. 
6. Les obres s’hauran d’acabar en el termini fixat en la llicència o en les seves 

pròrrogues. 

7. Es podrà sol·licitar pròrroga per la meitat del termini atorgat en cada cas. 

Excepcionalment es podrà concedir una segona  pròrroga, pel mateix termini. 
8. La llicència es pot extingir per caducitat, si les obres no s’inicien o no s’acaben dins 

dels terminis concedits i, en aquest cas, es decretarà el seu arxiu. Per poder iniciar o 
prosseguir les obres caldrà sol·licitar nova llicència. 

9. Igualment el titular podrà formular renúncia expressa abans de l’inici de les obres. 
10. Les grues i els muntacàrregues s’hauran de situar a l’interior de l’obra o solar. Si han 

d’ocupar la via pública caldrà sol·licitar llicència amb l’acompanyament dels 

documents corresponents. 
11. Tant els materials com les bastides s’han de limitar a l’interior de l’edifici, solar o 

tanca. Excepcionalment es podrà autoritzar l’ocupació de via pública prèvia 
autorització indicant els metres a ocupar i els dies. 

12. El promotor i el contractista hauran d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals 
i laborals. 

13. El titular, el constructor i el director facultatiu són solidàriament responsables de les 

infraccions comeses en l’ús de la llicència. 
14. La concessió de la llicència no es pot considerar, en cap cas, com autorització per 

instal·lar activitats classificades o per l’obertura de locals de negoci. 
15. Acabades les obres, es comunicarà a  l’Ajuntament adjuntant, si s’escau, certificat de 

final d’obra per poder efectuar les comprovacions i inspeccions corresponents així 
com la restauració dels serveis mínims obligatoris si és el cas. 

16. Està totalment prohibit dipositar o tirar les runes a la via pública o contenidors que 
no siguin els especialment habilitats per fer-ho. 
 
 

Cinquè.- Aprovar la liquidació següent que es notifica amb aquest acord: 

 
LIQUIDACIÓ: 
 

Article Epígraf Obres Base 
imposable 

Tipus 
gravamen 

Quota 
Tributària 

8 1r Enrajolar 6m2 entrada 1.000,00 € 4% 40,00 € 

   
   

 TAXA 0,00€ 

  

IMPORT TOTAL A INGRESSAR 40,00 € 

 

Sisè.- Les runes derivades del procés constructiu es portaran a una instal·lació 

autoritzada per la Junta de Residus, la qual expedirà un certificat que s’haurà de 

presentar a l’Ajuntament en el moment de notificació de finalització de l’obra. 

 

Setè.- Terminis de pagament  
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El pagament de liquidació en període de voluntària, d’acord amb l’article 20 del 

RGR, es farà: 

 

 Per les notificades entre els dies 1 i el 15 de cada mes, fins el dia 5 del mes 

següent. 

 Per les notificades entre els dies 16 i l’últim de cada mes, fins el dia 20 del mes 

següent. 

 

Transcorregut el termini assenyalat, es procedirà al cobrament en via de 

constrenyiment amb els recàrrecs legals previstos. 

Posat a debat, s’aprova per unanimitat. 

 

7 HISENDA 

APROVACIÓ DE DESPESES. 

 

   Endesa Gas pavelló            56,01 €  

Endesa gas menjador escolar             9,32 €  

Cursa Castell de Montesquiu subvenció 2016       1.500,00 €  

Vodafone  telèfons fixes          217,23 €  

Lujan Lerma i Associats últim pagament fra honoraris       5.197,79 €  

Generali Seguros assegurança trimestral edificis       1.722,48 €  
Recollida de residus d'Osona 
SL recollida escombraries       3.151,45 €  

Informàtics MiB actualització programa aigua          147,89 €  

Torelló Express SL MRW  trofeus cursa Diputació            23,99 €  

Nòmines  setembre     17.728,43 €  

Liliana Vilanova indemnització setembre 35,00 € 

Pedro Salces indemnització setembre          204,00 €  

Leticia Villazala indemnització setembre            34,00 €  

Jaume Romeu indemnització setembre          235,20 €  

David Merchan indemnització setembre          212,47 €  

Carles Colomo indemnització setembre            33,20 €  

Consorci gestió residus urbans abocador       1.386,78 €  

Consell Comarcal Osona quota conveni protectora animals            67,07 €  

Ajuntament de Sant Quirze  quota UBASP       1.104,26 €  

Seguretat Social  agost       9.043,26 €  

Endesa enllumenat públic       4.754,43 €  

   

   I no havent-hi cap més assumpte a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan 

són les 18:00 hores. En dono fe. 

 

Vist-i-Plau     Davant meu, 

 

  

  

                   L’Alcaldessa       El secretari-interventor 

Elisabet Ferreres Vergés        Jaume Salés Malian 


