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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA 

8 de novembre de 2016 

 

 

 

A les 17:05 hores del dimarts dia 8 de novembre 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: 

 

Sr. 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. Expedient de caducitat de llicència d’obres núm. 06/2013. 

3. Ocupació de via pública Carrer Sant Boi 6. 

4. Aprovació de despeses. 

 

 

1 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 

 

Llegida i examinada l’acta de la sessió anterior de data 18 d’octubre de 2016, 

s’aprova per unanimitat. 
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EXPEDIENT DE CADUCITAT DE LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 06/2013. 

   Vista la llicència municipal d'obres número 06/2013 atorgada per acord de la Junta 

de Govern Local de data 16/04/2013 a instancia del Sr. Pere Munt Castells, per a 

l’ampliació d’habitatge unifamiliar ubicat al Carrer Diputació núm. 1, amb els 

terminis següents: 

 

Data d'atorgament de la llicència: 16/04/2013. 

Termini per iniciar les obres : 1 mes. 

Termini d’execució de les obres : 17/04/2016. 

 

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 3 de novembre de 2016, amb 

número 2013/06, del qual es desprèn entre d’altres coses que les obres es troben 

paralitzades i que, el termini atorgat mitjançant la llicència d’obres per a finalitzar-

les es troba esgotat. 

 

Atès que no s’ha sol·licitat cap pròrroga de la llicència d’obres. 

 

Vist allò que preveu l’article 189 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació 

del text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret-Legislatiu 1/2010 de 3 

d’agost, que contempla la caducitat de les llicències urbanístiques quan no s’han 

començat o no s’han acabat les obres en finir el termini per començar-les o per 

acabar-les, o les pròrrogues corresponents. 

 

Vist també que amb data 24/10/2016 i amb registre d’entrada núm. 1131 els Srs. 

Brian Ramon Aguilar i Raúl Bañón Tomás han presentat la renúncia a la direcció 

facultativa d’aquestes obres, per decisió de la filla del sol·licitant Sra. Marta Munt. 

 

 

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

 

Primer.- Iniciar el procediment administratiu de declaració de caducitat de la 

llicència municipal d'obres tramitada amb expedient núm. 06/2013 i atorgada per 

acord de la Junta de Govern Local de data 16/04/2013 al Sr. Pere Munt Castells per 

a l’ampliació d’habitatge unifamiliar ubicat al Carrer Diputació núm. 1. 

 

Segon.- Atorgar un termini d'audiència prèvia de QUINZE DIES HÀBILS, a comptar 

des del següent al de notificació d’aquesta resolució a la Sra. Marta Munt, - a qui es 

considera subrogada en la titularitat d’aquesta llicència d’obres per defunció del 

sol·licitant -, per tal que formuli les al·legacions i presenti els documents que 

consideri pertinents.  

 

Tercer.- Advertir a la interessada que transcorregut el termini d'audiència la 

llicència es declararà caducada i es procedirà a l’arxiu de l’expedient, sense més 

tràmit, amb la qual cosa no es podrá seguir amb l’execució d’aquestes obres sense 

haver sol·licitat una nova llicència d’obres, acompanyant nova designació de 

facultatiu director.  
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Quart.- Notificar el present acord a la interessada, fent constar que contra aquest 

acte, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit, no procedeix la interposició 

de cap tipus de recurs, sense perjudici de les al·legacions que s’hi puguin formular. 

 

3  

OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA CARRER SANT BOI 6. 

 
Mitjançant resolució d’alcaldia núm. 19/2016 d’1 d’abril es va ampliar fins a 31 

d’octubre de 2016 l’autorització per a l’ocupació de la via pública al Carrer Sant Boi 

número 6, atorgada amb caràcter temporal per una ocupació de 4m de llargària i 

0,7 m d’amplada davant del local La Llibreria, al Carrer Sant Boi núm. 6. 

 

Vist que amb data 5 de novembre de 2016 s’ha sol·licitat la renovació d’aquesta 

autorització d’ocupació de via pública, en les mateixes condicions. 

 

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

 

Primer.- Autoritzar l’ocupació de la via pública del Carrer Sant Boi número 6, 

davant de La Llibreria, amb les mateixes mides d’ocupació del carrer (4m de 

llargària per 0,7m d’amplada), de manera temporal fins el dia 31 d’octubre de 

2017 

 

Segon.- Si arribat el termini autoritzat la titular de l’activitat volgués seguir amb 

aquesta ocupació, haurà de presentar una nova sol·licitud d’autorització temporal 

amb una antelació mínima de quinze dies naturals anteriors a la seva finalització, 

per tal que l’Ajuntament consideri la seva oportunitat. En cas contrari, no restarà 

autoritzada a prosseguir amb la ocupació de via pública, en no tractar-se d’una 

qüestió de discrecionalitat sinó de comptar amb l’autorització municipal 

corresponent.  

 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la interessada amb expressió dels recursos 

procedents. 

 

4 HISENDA 

APROVACIÓ DE DESPESES. 

 

   Endesa enllumenat públic        2.425,57 €  

Generali Seguros assegurança camió           653,75 €  

Casanova del Castell xocolatada fira             50,00 €  

Mon i Berta refrigeri fira de la nou           651,75 €  

Fleca Ca l'Agnès coca fira de la nou             98,86 €  

Cooperativa l'Amistat dinar acordionistes fira             58,05 €  

Som Cultura difusió fira           212,00 €  

Albert Canadell  guardó fira           254,40 €  

Comunicacions del Ripollès difusió fira           181,50 €  

Firalia Mercats i Events sl organització i difusió        1.360,50 €  

Reclam publicitat difusió fira           163,35 €  

Maideu SL Publicitat           423,50 €  

Pere Portell material dinar acordionistes             59,18 €  

Happyludic Obres llar infants           605,00 €  
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Agencia Local d'Energia quota 2016           475,09 €  

Consell Comarcal d'Osona 2a part quota Osona Turisme 2016           150,00 €  

Jaume Serra Benito Honoraris           687,83 €  

Neri-Net neteja dependencies municipals        1.809,56 €  

Saltoki Sòcol             91,03 €  

Empar Ruiz - Carnisseria material dinar fira             51,25 €  

Escola El Rocal 2n pagament llibres curs 16-17        2.000,00 €  

Orlocat, SL reparacions piscines           548,20 €  

Carles Colomo Espona indemnització octubre             33,20 €  

Jaume Romeu Cruells indemnització octubre           235,20 €  

Leticia Villazala Rived indemnització octubre             34,00 €  

Liliana Vilanova Orriols indemnització octubre             35,00 €  

David Merchan Salces indemnització octubre           212,47 €  

Pedro Salces Gil indemnització octubre           204,00 €  

Antoni Domínguez Portabella desplaçaments cursets             60,00 €  

Pedro Salces Gil Desplaçaments             14,06 €  

Endesa Energia  gas pavelló             56,93 €  

Telefònica Moviles telèfons mòbils           154,00 €  

Ciments Torello material llar infants           155,59 €  

Ferros Arimany material claveguera Pg Parramon           126,28 €  

Neteges Urbanes neteja carrers           508,20 €  

Recollida i reciclatge paper, cartró, plàstic           844,80 €  

Josep Ballús Roca manteniment fotocopiadora           249,02 €  

Estació de servei el Túnel gasoil vehicles           219,35 €  

Marsal Excavacions ull perdiu parcs infantils        1.016,40 €  

Àrids i Transports Camprubí contenidors runa 91,72 € 

Excavacions Tuneu obres llar infants           242,00 €  

Braut Eix Ambiental control legionel·la           299,48 €  

Automòbils Camprubí reparació Pick-Up           306,34 €  

Electricitat Jordi Grau reparacions obres escola, llar infants        2.319,07 €  

Joan Serrarols Vinyes Mant. i conservació programa        1.061,78 €  

Àrids i Transports Camprubí contenidors runa           104,79 €  

EB Electronic Com SL reparacions informàtiques emissora           422,77 €  

Revestiments Decorges SCP obres escola        1.403,94 €  

Ferros Arimany material claveguera Pg Parramon             82,30 €  

Ofiosona SLL material oficina           159,96 €  

Serhuman Gestion Servicios SL col·laboració Cáncer y vida             93,01 €  

Suministres Fermac SA material estanteries arxiu             51,59 €  

La Llar del Bisaura atenció domiciliària           168,14 €  

Ciments Torello obres vorera           500,04 €  

Planas Forestal i Jardineria, SL reparació maquinària             51,73 €  

Electricitat Jordi Grau reparacions varies cursa, consultori,           775,30 €  
Televida Servicios  teleassistencia           507,72 €  
Happyludic obres llar infants        2.822,33 €  
Aimecat SL campanes al·lògenes pista        2.418,43 €  
Fusteria Jaume Riera obres guarderia i escola           963,57 €  
Premsa d'Osona publicitat fira de la nou           309,76 €  
Pere Selva Icart obres llar infants           647,35 €  
Vernis Taberner Equips SL reparació tallagespa           606,31 €  
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I no havent-hi cap més assumpte a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan 

són les 17:14 hores. En dono fe. 

 

Vist-i-Plau      Davant meu, 

 

  

  

 

                   L’Alcaldessa          El secretari-interventor 

Elisabet Ferreres Vergés               Jaume Salés Malian 

 

 

 

 

 

 

 


