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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA 

28 de febrer de 2017 

 

 

A les 17:05 hores del dimarts dia 28 de febrer de 2017, 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 del subministrament i instal·lació de programa de 

gestió integral de la taxa d’aigua i de la taxa de clavegueram. 

3. Contracte menor del servei de manteniment integral del programa 

de gestió de la taxa d’aigua i de la taxa de clavegueram per 2017. 

4. Llicència d’obres exp.04/2017. 

5. Aprovació de despeses. 

 

 

1 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 

 

Llegida i examinada l’acta de la sessió anterior de data 14 de febrer de 2017, 

s’aprova per unanimitat. 



AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
  

 

2 

 

 

 

2  

1. CONTRACTE MENOR DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 

PROGRAMA DE GESTIÓ INTEGRAL DE LA TAXA D’AIGUA I DE LA TAXA 

DE CLAVEGUERAM. 

 

Vist que per la Regidoria de Serveis s’acredita la necessitat de contractar 

l’actualització del programa informàtic per a la gestió integral de la taxa pel 

subministrament d’aigua i la taxa de clavegueram de l’Ajuntament. 

 

Vist que s’ha contactat amb diferents professionals del ram. 

 

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. 

   

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 dels següents acords : 

 

Primer.- Aprovar la contractació menor del subministrament i instal·lació del 

programa informàtic Plataforma Murano ERP extra, el gestor d’importacions i 

exportacions, XML, accés extern i sage scheduler, el programa mòdul de gestió 

d’aigües, el programa cartera Murano ERP i el servei tècnic Murano, amb MiB 

INFORMÀTICS, amb NIF núm. B17532466 per l’import de 1.759.53 €, dels quals 

1.454,16 € són de principal i 305,37 € corresponen al 21% d’IVA. 

 

Segon.- La vigència d’aquest contracte finalitzarà com a molt tard el dia  

24/03/2017. 

Tercer.- Imputar la despesa a la partida 920/220.02 del Pressupost de 2016 

prorrogat. 

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

pagament si escau. 

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

 

Posat a debat s’aprova per unanimitat. 
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CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DEL 

PROGRAMA DE GESTIÓ DE LA TAXA D’AIGUA I DE LA TAXA DE 

CLAVEGUERAM PER 2017. 
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Vist que per la Regidoria de Serveis s’acredita la necessitat de contractar el servei 

de manteniment del programa informàtic per a la gestió integral de la taxa pel 

subministrament d’aigua i la taxa de clavegueram de l’Ajuntament. 

 

Vist que s’ha contactat amb diferents professionals del ram. 

 

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. 

   

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 dels següents acords : 

 

Primer.- Aprovar la contractació menor del servei de manteniment informàtic de 

la gestió integral de la taxa pel subministrament d’aigua i la taxa de clavegueram 

de l’Ajuntament durant l’any 2017 amb MiB INFORMÀTICS, amb NIF núm. 

B17532466 per l’import de 1.128,85 €, dels quals 932,93 € són de principal i 

195,92 € corresponen al 21% d’IVA. 

 

Segon.- Aquest contracte de manteniment inclou el manteniment de la plataforma 

Murano ERP extra, el manteniment del mòdul de gestió de l’aigua i el manteniment 

del programa cartera Murano ERP extra.  

 

Tercer.- La vigència del contracte de manteniment contracte serà des del 

24/03/2017 fins el dia 24/03/2018. 

 

Quart.- Imputar la despesa a la partida 920/220.02 del Pressupost de 2016 

prorrogat. 

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. 

 

Posat a debat s’aprova per unanimitat. 

 

 

4 E– LLICÈNCIES D’OBRES MENORS. LLICÈNCIES 

Llicència exp. 04/2017 

 

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:-04/2017 Acord per: Junta de Govern Local 28 febrer 2017 

Sol·licitant:  NIF:P081000B 

Tipus d’obra per a la que es sol·licita llicència: Obertura rasa per connectar a 
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la xarxa d’aigua municipal  

Situació: Ctra. De Ribes, 44 UTM: - Coordenades: 

Projecte visat núm.:  

Tècnics: Col·legiat número:  

Enginyer:  Josep Colomer Oferil 

Constructor:   

     

Vist l’informe emès per l’Arquitecte municipal de data 21 de febrer de 2017. 

 

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: 3 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 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. 
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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 Obertura rasa per connectar a la 
xarxa d’aigua municipal 

700,00€ 4% 28,00€ 

   
   

 TAXA 12,00€ 

  

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  

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. 

 

5 HISENDA 

APROVACIÓ DE DESPESES. 

 
 
Recollida de residus d'Osona escombraries       3.530,85 €  

FesMés material pintar llar infants          215,07 €  

Serviprein  quota revisions i prevenció personal          761,91 €  
Consorci per a la gestió de 
residus abocador          691,73 €  

Consell Comarcal d'Osona quota protectora animals            68,14 €  

Bankia quota ICO  5.101,18 € 

Associació Catalana Municipis quota anual          154,00 €  

Pont d'Osona SL cafès            60,33 €  

Pedro Salces Gil indemnització febrer          170,00 €  

Jaume Romeu Cruells indemnització febrer          196,00 €  
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David Merchan Salces indemnització febrer          177,06 €  

Electricitat Jordi Grau llums leeds carrers       4.297,92 €  

Estació Servei el Túnel gasoil vehicle          104,83 €  

Joan Serrarols manteniment,sistema telemàtic       1.061,78 €  

Telefònica España Sau mòbils             2,50 €  

Telefònica España Sau mòbils            98,86 €  

Happylúdic Playground Urban tanca fusta parc infantil piscina          773,19 €  

Happylúdic Playground Urban taula multi joc          961,95 €  

Àrids i formigó Conanglell material voreres carretera          462,03 €  

Consorci Localret quota anual          100,00 €  

Braut Eix Ambiental prevenció i control legionel·losi          664,90 €  

Telefònica móviles mòbils          150,88 €  
Neida SL Neteja clavegueram Pg Montserrat          789,80 €  
Happylúdic Playground Urban bosses papereres gossos          217,80 €  
7 i Tria monitoratges menjador escolar          640,00 €  
Televida servicios sanitarios teleassistencia          217,22 €  
Comercial Paperera material oficina          137,30 €  
Recollida i reciclatge SL recollida paper cartró i andròmines          872,69 €  
Llauneria Bisaura Llauners SL revisar calefaccions i reparar averies       1.308,59 €  
Josep Ballús Roca material oficina            51,62 €  
Electricitat Jordi Grau treballs varis llums nadal          272,06 €  
Ofiosona material oficina            36,00 €  
La Llar del Bisaura atenció domiciliària            54,60 €  
La Llar del Bisaura atenció domiciliària            90,75 €  
Josep Ballús Roca manteniment fotocopiadora          375,18 €  
Arquimat materials i decoració material voreres carretera          890,43 €  
Sebastià Font Marti netejar fuita gasoil escola            36,30 €  
Sebastià Font Marti neteja viaria          667,33 €  
Nòmines febrer     16.749,75 €  
Seguretat Social gener       9.077,91 €  

 

 

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

són les 17:35 hores. En dono fe. 

 

Vist-i-Plau      Davant meu, 

 

  

  

 

 

                   L’Alcaldessa          El secretari-interventor 

Elisabet Ferreres Vergés               Jaume Salés Malian 


