ACTA NÚM. 04/11
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 9 de març de
2011.

Assistents :
President:
Joan Solà i Galceran
Regidors:
Joan Puigvert i Delós
Joan Guitart i Rossell

A la Casa de la Vila de Sant Pau de Segúries, a les dinou
hores quinze minuts del dia 9 de març de 2011 es reuneix la
Junta de Govern Local en sessió ordinària, en primera
convocatòria sota la presidència del Sr. Joan Solà i
Galceran, Alcalde, i l’assistència dels membres que es
relacionen al marge.
Actua com a secretari el Sr. Luis López i García.

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:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- LLICÈNCIES D’OBRES
2.1.- PETICIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES. EXP. 03/11 – LEONCI PUNTÍ BUISAC.
2.2.- PETICIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES. EXP. 04/11 – JAUME VILA RIGAT.
2.3.- PETICIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES. EXP. 05/11 – JOAN PUIGVERT DELÓS.

3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
3.1.- RELACIÓ DE FACTURES 05/2011.
3.2.- RELACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS 06/2011.

4.- SUBVENCIONS.
4.1.- PETICIÓ DE SUBVENCIÓ A DIPSALUT PER AL FINANÇAMENT
“RETIRADA CANONADA DE SANEJAMENT”
4.2.- PETICIÓ DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ PLAÇA FRANCESC ESTABANELL.
4.3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER
MATÈRIA FORESTAL.
4.4.- SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA D’APLICACIÓ
COOPERACIÓ CULTURAL LOCAL PER A L’ANY 2010.

DE L’ACTUACIÓ:
DESTINADA AL
ACTUACIONS EN
DEL FONS DE

5- CONTRACTACIÓ
5.1.- ENCÀRREC SERVEI DE REVISIÓ DEL MANUAL D’ACTUACIÓ MUNICIPAL BÀSIC I
REDACCIÓ DEL MANUAL D’ACTUACIÓ MUNICIPAL TRANSCAT.
5.2.- ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR PER A ACTUACIONS AL FOREST CUP 62
PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES.
5.3.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA MENOR PER A REALITZAR L’ACTUACIÓ:
ACONDICIONAMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL SECTOR DE LA SOLANA DEL
TELL, 2a. FASE.

6.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUDA INCLOSA EN EL PUOC 2011 DESTINADA A
L’ACTUACIÓ “SOTERRAMENT DE CONTENIDORS”
7.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
7.1.- “SERVEI D’AIGÜES. PETICIÓ CONNEXIÓ SUBMINISTRAMENT AIGUA. C. POMPEU
FABRA, 17 BAIXOS 1A.
7.2.- GELI PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES S.L. DESISTIMENT LLICÈNCIA D’OBRES I
SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ ICIO.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Sense esmenes ni correccions s’Aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària
que va tenir lloc el dia 23 de febrer de 2011.
2.- LLICÈNCIES D’OBRES
2.1.- PETICIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES. EXP. 03/11 – LEONCI PUNTÍ BUISAC.

Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres de reparació de la terrassa
posterior de l’edifici situat al C. Solana del Tell A, 18 de Sant Pau de Segúries,
presentada pel senyor Leonci Puntí Buisac.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres és de 3 mesos.
- 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.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada
per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 72,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5 .
Quart. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è.7 de l’Ordenança Fiscal
número 5, 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
2.2.- PETICIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES. EXP. 04/11 – JAUME VILA RIGAT.

Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres d’arranjament de la
coberta de l’edifici posterior de la finca de Can Relic de Sant Pau de Segúries,
presentada pel senyor Jaume Vila Rigat.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals que transcrit literalment diu: “No
s’afecten elements estructurals. S’informa favorablement; sense perjudici d’altres
informes que li pertoquin”.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres és de 3 mesos.

- 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.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada
per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 240,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5 .
Quart. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è.7 de l’Ordenança Fiscal
número 5, 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
2.3.- PETICIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES. EXP. 05/11 – JOAN PUIGVERT DELÓS.

Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en pavimentar
el passadís de la part posterior de la finca situada al C. Pompeu Fabra, 31 de Sant
Pau de Segúries, presentada pel senyor Joan Puigvert Delós.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb l’informe dels serveis
tècnics municipals, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.
- El termini per a l’execució de les obres és de 6 mesos.
- 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.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada
per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions
i obres, per import de 20,00 € en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5 .
Quart. Advertir que d’acord amb el que estableix l’art. 9è.7 de l’Ordenança Fiscal
número 5, 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.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.

3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
3.1.- RELACIÓ DE FACTURES 05/2011.

Examinada la relació núm.05/2011 de factures per import de 18.749,00 € s’Aprova
per unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les partides
corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les disponibilitats
econòmiques i les previsions de tresoreria a l’efecte i/o el tractament extra
pressupostari corresponent.
3.2.- RELACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS 06/2011.

Examinada la relació núm. 06/2011 de factures i justificants per import de 3.960,28 €
S’aprova per unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les partides
corresponents del pressupost municipal vigent d’acord amb les disponibilitats
econòmiques i les previsions de tresoreria a l’efecte i/o el tractament extra
pressupostari corresponent.
4.- SUBVENCIONS.
4.1.- PETICIÓ DE SUBVENCIÓ A DIPSALUT PER AL FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ:
“RETIRADA CANONADA DE SANEJAMENT”

Atès que cal procedir a la retirada de la canonada d’aigües residuals ubicada a la
façana del riu Ter, motivat per l’estat de deteriorament en què es troba i a l’efecte de
millorar les condicions higièniques del sector.
Atès que no es disposa de finançament per portar a terme aquesta actuació que té
caràcter d’urgència.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Sol·licitar a DIPSALUT una subvenció per import de 18.000 € pel finançament
de l’actuació “retirada canonada de sanejament”.
Segon.- Facultar al senyor Joan Solà i Galceran, alcalde per les actuacions que siguin
necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
4.2.- PETICIÓ DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DESTINADA AL
FINANÇAMENT DE L’ACTUACIÓ PLAÇA FRANCESC ESTABANELL.

Atès que l’Ajuntament té previst portar a cap unes millores a la plaça Francesc
Estabanell a l’objecte de dinamitzar i optimitzar aquest espai.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona la concessió d’un ajut extraordinari destinat
a coadjuvar el finançament de l’actuació esmentada.
Segon.- Instar al Sr. Joan Solà i Galceran, alcalde perquè en nom d’aquesta
Corporació porti a cap les gestions necessàries per a la consecució d’aquest acord.
4.3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER ACTUACIONS EN
MATÈRIA FORESTAL.

Vista la convocatòria de subvencions per a actuacions en matèria forestal, any 2011,
aprovada pel Ple de la Diputació de Girona del dia 25 de gener de 2011.

Vista la memòria valorada de les actuacions a portar a terme en els forests municipals
de Ribes Altes i Puig Perrús (CUP62) i Bac de les Tres Fonts (CUP63): a)
Desbroçament de marges, b) Assistència tècnica i c) Reserva de peus extrafusters.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Acudir a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per
actuacions en matèria forestal. Línia 1 per a prevenció i extinció d’incendis forestals i
tractaments silvícoles de millora i sol·licitar una subvenció per import de 2.540,10
euros corresponent al 85% del cost dels treballs de desbroçament de marges i
assistència tècnica que sumen un total de 2.988,35 euros.
Segon.- Acudir a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona per
actuacions en matèria forestal. Línia 2 per a la gestió forestal sostenible “Conservació
de la Biodiversitat” i sol·licitar una subvenció de 5.278,77 euros en compensació dels
arbres que es deixaran en peu per la seva importància i per afavorir les espècies que
en depenen.
Tercer.- Autoritzar a la Diputació de Girona a efectuar les consultes necessàries a
l’Agència Estatal d’Administració tributària a l’efecte de comprovar que s’està al corrent
de les obligacions tributàries amb l’administració de l’Estat.
Quart.- Manifestar que aquest Ajuntament no es troba implícit en cap del supòsits de
prohibició per obtenir subvencions , de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, i que es troba al corrent de les
obligacions de reintegrament de subvencions.
Cinquè.- Acceptar les bases reguladores de la campanya.
Sisè.- Comunicar a la Diputació de Girona l’obtenció de subvencions o ajuts per al
mateix projecte per part d’altres administracions públiques o ens públics o privats.
Setè.- Prendre el compromís de, en el cas que es concedeixi la subvenció que se
sol·licita, complir les condicions previstes en les bases reguladores, en el cos de
resolució de concessió i l’ordenança general de subvencions de la Diputació de
Girona.
Vuitè.- Facultar al Sr. Joan Solà i Galceran, alcalde per a les actuacions que siguin
necessàries en relació amb aquests acords.
4.4.- SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA D’APLICACIÓ DEL FONS DE
COOPERACIÓ CULTURAL LOCAL PER A L’ANY 2010.

Vista la convocatòria de subvencions del Fons de Cooperació Cultural Local, any 2011
i les bases reguladores, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona del dia 15 de
febrer de 2011.
Atès que l’Ajuntament ha elaborat un projecte d’activitats en l’àmbit de la cultura i la
música per a l’any 2011.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Participar en la convocatòria d’ajuts del Fons de Cooperació Cultural Local,
any 2011, i sol·licitar l’aplicació de l’assignació de lliure disposició per a la prestació del
servei municipal de cultura que consta en la publicació de la convocatòria.
Segon.- Prendre el compromís de complir les condicions previstes a les bases de la
convocatòria i a la normativa general de subvencions.

Tercer.- Facultar a l’alcalde, Sr. Joan Solà i Galceran per a les actuacions que siguin
necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
5- CONTRACTACIÓ
5.1.- ENCÀRREC SERVEI DE REVISIÓ DEL MANUAL D’ACTUACIÓ MUNICIPAL BÀSIC I
REDACCIÓ DEL MANUAL D’ACTUACIÓ MUNICIPAL TRANSCAT.

Atès que per Resolució IRP/3980/2010 de 9 de desembre es va concedir a aquest
Ajuntament un ajut econòmic per import de 1.255,00 dins el marc de subvencions per
a l’adquisició d’equipament per a la creació d’infraestructures bàsiques de protecció
civil i per a l’elaboració, la revisió i implantació de plans de protecció civil.
Vista l’oferta del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural
del Ripollès, pel servei de Revisió del Manual d’Actuació Municipal Bàsic i Redacció
del Manual d’Actuació Municipal TRANSCAT, per import de 1.255,00 euros més
225,90 euros d’IVA.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Aprovar la despesa per import de mil dos-cents cinquanta-cinc € més doscents vint-i-cinc euros amb noranta cèntims d’IVA (1.225,00+IVA 225,90), amb càrrec
a la partida pressupostària 227.06.2011.
Segon.- Adjudicar el contracte menor del servei de Revisió del Manual d’Actuació
Municipal Bàsic i Redacció del Manual d’Actuació Municipal TRANSCAT al Consorci
per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès pel preu de
1.255,00 euros més 225,90 euros d’IVA.
Tercer.- Facultar a l’alcalde, per a la signatura del contracte i per les actuacions que
calguin al respecte.
5.2.- ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR PER A ACTUACIONS AL FOREST CUP 62
PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES.

Atès que per Resolució de 22 de desembre de 2010 del director general del Medi
Natural es va concedir a aquest Ajuntament un ajut econòmic per import de 16.672,64
euros per a les actuacions de construcció de vial, tractament de restes vegetals,
selecció de tanys, podes de formació i estassada de sotabosc al Forest CUP 62.
Atès que els art. 122.3 i 95 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del
Sector Públic estableixen que el contractes d’obres de quantia inferior a 50.000,00
euros tindran la consideració de contracte menor i la tramitació de l’expedient només
exigeix disposar d’un pressupost de l’obra que es vol portar a cap, aprovar la despesa
i incorporar la factura corresponent.
Vistes les propostes econòmiques presentades per les empreses:
 Miquel Gardell, S.A., per la construcció de vial, per import de 7.627,50 més
1.372,95 euros d’IVA
 Neteges Forestals Zorrilla S.L. pel tractament de restes vegetals, selecció de
tanys, podes de formació i estassada de sotabosc al Forest CUP 62, per
import de 9.045,14 euros més 1.628,13 euros d’IVA.
La Junta de Govern Local ACORDA:

Primer.- Aprovar la despesa per import de setze mil sis-cents setanta-dos euros amb
seixanta-quatre cèntims més tres mil un euro amb set cèntims d’IVA (16.672,64 més
IVA 3.001,08), destinada als treballs de millora del Forest CUP 62, amb càrrec a la
partida pressupostària 1.210.01.2011.
Segon.- Adjudicar la contractació de les actuacions pel procediment de contracte
menor d’obra a les empreses Miquel Gardell, S.A. i Neteges Forestals Zorrilla S.L.
respectivament, amb subjecció a les ofertes presentades.
Tercer.- Facultar a l’alcalde, per a les actuacions que siguin necessàries per a
l’efectivitat d’aquests acords.
5.3.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA MENOR PER A REALITZAR L’ACTUACIÓ:
ACONDICIONAMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL SECTOR DE LA SOLANA DEL
TELL, 2a. FASE.

Vist i analitzat el pressupost dels treballs per a l’execució de la 2a. fase de les obres
d’acondicionament de l’enllumenat públic en el sector de la Solana del Tell, presentat
per Construccions J. Geli S.L., que suma la quantitat de 20.711,36 euros. (IVA inclòs)
Atès que els art. 122.3 i 95 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del
Sector Públic estableixen que el contractes d’obres de quantia inferior a 50.000,00
euros tindran la consideració de contracte menor i la tramitació de l’expedient només
exigeix disposar d’un pressupost de l’obra que es vol portar a cap, aprovar la despesa
i incorporar la factura corresponent.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Aprovar la despesa per import de vint mil set-cents onze euros amb trenta-sis
cèntims (20.711,36 euros) destinada a finançar la 2a. fase de les obres
d’acondicionament de l’enllumenat públic en el sector de la Solana del Tell, amb càrrec
a la partida pressupostària 1.639.03.2011.
Segon.- Adjudicar el contracte d’obra menor a Construccions J. Geli S.L. pel preu de
vint mil set-cents onze euros amb trenta-sis cèntims (20.711,36 €).
Tercer.- Facultar al senyor Joan Solà i Galceran, alcalde, per a les actuacions
necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
6.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUDA INCLOSA EN EL PUOC 2011 DESTINADA A
L’ACTUACIÓ “SOTERRAMENT DE CONTENIDORS”
Atès que l’obra titulada “Soterrament de contenidors” ha estat inclosa en el PUOSC, de
l’any 2011, amb el núm. 2011/879.
Ateses les bases reguladores de l’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
per al període 2008-2012.
La Junta de Govern Local, amb el quòrum que fixen el DL 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la LMRLC, i les disposicions concordants, ACORDA:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el programa (MN) Programa especial de
municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa densitat, del PUOSC 2011 per
finançar l’obra “Soterrament de contenidors” i la normativa aprovada per desenvolupar
el Pla.
Segon.- Nomenar director facultatiu de les obres el senyor Ernest Oliveras i Aumallé.

Tercer.- Prendre el compromís de resoldre, qualsevol incidència que sobrevingui
abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart.- Manifestar que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès
a la tramitació reglamentària, i s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinquè.- Declarar que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels
serveis, així com de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a
l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisè.- Manifestar que en la partida pressupostària 1.4.629.00.2011 hi ha una
consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.
7.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
7.1.- SERVEI D’AIGÜES. PETICIÓ CONNEXIÓ SUBMINISTRAMENT AIGUA. C. POMPEU
FABRA, 17 BAIXOS 1A.

Atès que el senyor Ricardo Expósito López amb DNI 38034152H, sol·licita el dret de
connexió d’aigua, per a ús domèstic, a l’habitatge situat al C. Pompeu Fabra, 17 baixos
1a. de Sant Pau de Segúries.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- Autoritzar el servei de subministrament d’aigua d’ús domèstic i disposar la
col·locació del comptador corresponent, a l’habitatge situat al C. Pompeu Fabra, 17
baixos 1a.
Segon .- Aprovar la liquidació de les taxes segons estableix l’ordenança fiscal pel
subministrament d’aigua, per import de 188,46 euros .
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
7.2.- GELI PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES S.L. DESISTIMENT LLICÈNCIA D’OBRES I
SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ ICIO.

El senyor Josep Geli Costa representant de l’empresa Geli Promocions Immobiliàries
S.L. amb NIF B17927096, manifesta que renuncia a la llicència d’obres núm. 5/07,
atorgada per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de gener de 2007 i
sol·licita la devolució de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que va fer
efectiu d’acord amb l’autoliquidació aprovada en el mateix acord.
Vista la regulació que al respecte es contempla en l’ordenança fiscal núm. 5
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i en l’ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- ASSABENTAR-SE del desistiment de la llicència d’obres número 5/07
concedida a Geli Promocions Immobiliàries S.L.
Primer.- AUTORITZAR la devolució d’ingressos indeguts per import de 32.865.60 €,
corresponent al 80% de l’import de la liquidació practicada, meritada en l’expedient de
concessió de llicència d’obra número 5/07.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb expressió dels
recursos que hi poden interposar.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió quan són les
vint hores cinc minuts i s’estén la present acta, de la qual jo, el secretari, en dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

