ACTA NÚM. 04/12
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 25 d’abril de 2012.

Assistents :
President:
Josep Palos i Sastre
Regidores:
Dolors Cambras i Saqués
M. Carme Simon i Orriols
Invitat:
Joan Navarro i Soler

A la Casa de la Vila de Sant Pau de Segúries, a les divuit
hores trenta-sis minuts del dia 25 d’abril de 2012 es reuneix
la Junta de Govern Local en sessió ordinària, en primera
convocatòria sota la presidència del Sr. Pep Palos i Sastre,
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. 14/12 Francesc Vilalta Benedicto.
2.2.- Petició de llicència d’obres. Exp. 15/12 Esperança Geli Fiol.
2.3.- Exp. 7/08- 16/12 llicència d’obres – GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG S.A.
2.4.- Petició de llicència d’obres. Exp. 17/12 M. Teresa Ceamanos Badillo.
2.5.- Sol·licitud pròrroga llicència d’obres exp. 8/06. Promotor: Promocions Alta Garrotxa S.L.
2.6.- Petició de llicència d’obres. Exp. 18/12 Dolors Reixach Prat.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
3.1.- Relació de factures 07/2012.
3.2.- Relació de factures i justificants 08/2012.
4.- APROVACIÓ DE PADRONS FISCALS I DE LIQUIDACIONS DE DRETS.
4.1.- Aprovació padró de la taxa de subministrament d’aigua 1r. tr. 2012.
4.2.-Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2011, de l’empresa Endesa Energia XXI,
S.L.U i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local.
4.3.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2011, de l’empresa Endesa Distribución
Elèctrica S.L. i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic
local.
4.4.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2010, de l’empresa Endesa Energia SAU i
aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local.
5.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI CASAL D’ESTIU 2012.
6.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
6.1.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua. Avda. de la Vall, 4-6-8 baixos
2a.
6.2.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua. Avda. de la Vall, 4-6-8 2n. 4a.
6.3.- Petició de la senyora Neus Juncà Picart per la devolució d’una taxa.
6.4.- Petició devolució impost sobre vehicles de tracció mecànica.
6.5.- Sol·licitud de la Unió Esportiva Camprodon d’ajut econòmic.
6.6.- Petició del senyor Àngel Elias Garcia d’accés a expedient d’obres.

-----------------------------------

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 21 de març de 2012.
2.- LLICÈNCIES D’OBRES.

2.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 14/12 Francesc Vilalta Benedicto.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en pavimentar
un pati de la finca situada al C. Solana del Tell A, 14 de Sant Pau de Segúries,
presentada pel senyor Francesc Vilalta Benedicto.
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: 6 mesos per començar-les i 12 mesos per
acabar-les.
- 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 euros 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 140,00 € 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. 15/12 Esperança Geli Fiol.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de reforma de la cuina de l’edifici situat
al C. Solana del Tell B, 10 de Sant Pau de Segúries, presentada per la senyora
Esperança Geli Fiol.
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: 6 mesos per començar-les i 12 mesos per
acabar-les.
- 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 euros 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 112,00 € 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.- Exp. 7/08- 16/12 llicència d’obres – GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG S.A.
Atesa la sol·licitud de l’empresa Gas Natural Distribución SDG S.A. per obtenir
llicència d’obres per a l’obertura de cata d’1x0,3 metres quadrats per instal.lació d’una
presa al C. Major, 24 de Sant Pau de Segúries
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- ATORGAR a l’empresa Gas Natural Distribución SDG S.A llicència per a
l’execució de les obres sol·licitades, salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici
a tercers, condicionada a :
a) Respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre
seguretat i salut a la construcció.
b) Cal que el titular de la llicència acompleixi els preceptes referits als
dipòsits de runes d’enderrocs en instal·lacions autoritzades per a la seva
recepció.
c) Concedir el termini de tres mesos per començar les obres i de sis meses per
acabar-les.
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 les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
2.4.- Petició de llicència d’obres. Exp. 17/12 M. Teresa Ceamanos Badillo.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres d’adequació d’un local
destinat a agrobotiga, situat al C. del Ter, 11 baixos de Sant Pau de Segúries,
presentada per la senyora M. Teresa Ceamanos Badillo.
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, condicionaa al compliment de les mesures i requisits següents:
a. Les obres s’hauran d’iniciar en un termini màxim de sis mesos, comptador des de
l’endemà d’haver-se rebut la notificació de la present resolució, i hauran d’haver
estat finalitzades en un termini màxim d’un any, comptador des de la mateixa data.
b. Aquesta autorització s’atorga sens perjudici del dret de propietat i de tercers, i
sense que puguin ser invocades per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o
penal en la que pugui incórrer el seu beneficiari o titular, en fer ús de l’autorització.
c. En cap cas l’atorgament d’aquesta llicència eximeix la responsabilitat de la
interessada en el compliment de la normativa que es requereixi per a la legalització
de l’activitat que s’hi pretén desenvolupar.
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 euros 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 129,52 € 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.
2.5.- Sol·licitud pròrroga llicència d’obres exp. 8/06. Promotor: Promocions Alta
Garrotxa S.L.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local del dia 22 de novembre de 2006 es va
atorgar als senyors PROMOCIONS ALTA GARROTXA S.L. llicència per a les obres
de construcció d’un edifici plurifamiliar de 55 habitatges, a l’Avda. de la Vall núm. 17 de
Sant Pau de Segúries. Expedient número 8/06.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local del dia 14 d’octubre de 2009 es va
concedir una pròrroga de la llicència concedida.

Atès que per acord de la Junta de Govern Local del dia 13 d’abril de 2011 es va
concedir pròrroga per un termini de 12 mesos, a comptar del dia de recepció de la
notificació d’aquest acord, per finalitzar el 20% restant de les obres de construcció de
14 habitatges.
Atesa la sol·licitud del Senyor Pere Travesas Masó en representació de
PROMOCIONS ALTA GARROTXA S.L. de data 12/04/12, número d’entrada 279, per a
la concessió d’una pròrroga per a l’execució del 10% de les obres de construcció de 14
habitatges, 1a. fase, a l’exhaurir-se el termini establert per executar-les.
Vist l’informe favorable emès pel tècnic municipal.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- CONCEDIR pròrroga per un termini de 6 mesos, a comptar del dia de
recepció de la notificació d’aquest acord, per finalitzar el 10% restant de les obres de
construcció de 14 habitatges.
Segon.- Aprovar l’autoliquidació per import de 144,99 €, en aplicació de la
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.

taxa

Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
2.6.- Petició de llicència d’obres. Exp. 18/12 Dolors Reixach Prat.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en remolinar
façana lateral i barbacana de l’edifici situat a l’Avda. el Mariner, 12 de Sant Pau de
Segúries, presentada per la senyora Dolors Reixach Prat.
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: 6 mesos per començar-les i 12 mesos per
acabar-les.
- 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 euros 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 133,40 € 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 07/2012.
Examinada la relació núm. 07/2012 de factures per import de 38.002,44 € s’APROVA
per unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les aplicacions
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 08/2012.
Examinada la relació núm. 08/2012 de factures i justificants per import de 4.707,40 €
s’APROVA per unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament amb càrrec a les
aplicacions 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.- APROVACIÓ DE PADRONS FISCALS I DE LIQUIDACIONS DE DRETS.

4.1.- Aprovació padró de la taxa de subministrament d’aigua 1r. tr. 2012.
Vist i examinat el padró de la taxa per subministrament d’aigua corresponent als
consums del primer trimestre de l’exercici 2012, s’aprova per unanimitat.
4.2.-Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2011, de l’empresa Endesa
Energia XXI, S.L.U i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local.
Vista la declaració de l’empresa Endesa Energia XXI, S.L.U dels ingressos bruts
obtinguts en el terme municipal de Sant Pau de Segúries, durant l’any 2011.
Vista la liquidació en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Acceptar la declaració dels ingressos bruts a Sant Pau de Segúries, any 2011,
presentada per l’empresa Endesa Energia XXI, S.L.U
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 148,12 euros corresponent a l’1.5 % del
ingressos declarats (9.874,43 €).
4.3.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2011, de l’empresa Endesa
Distribución Elèctrica S.L. i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local.
Vista la declaració de l’empresa Endesa Distribución Elèctrica S.L. dels ingressos bruts
obtinguts en el terme municipal de Sant Pau de Segúries, durant l’any 2011.

Vista la liquidació en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Acceptar la declaració dels ingressos bruts a Sant Pau de Segúries, any 2011,
presentada per l’empresa Endesa Distribución Elèctrica S.L.
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 230,53 euros corresponent a l’1.5 % del
ingressos declarats (15.368,73 €)
4.4.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2011, de l’empresa Endesa
Energia SAU i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local.
Vista la declaració de l’empresa Endesa Energia SAU dels ingressos bruts obtinguts
en el terme municipal de Sant Pau de Segúries, durant l’any 2011,
Vista la liquidació en aplicació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Acceptar la declaració dels ingressos bruts a Sant Pau de Segúries, any 2011,
presentada per l’empresa Endesa Energia, SAU
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 91,28 euros corresponent a l’1.5 % del
ingressos declarats (6.080,98 €) per subministrament d’energia elèctrica, deduïts els
peatges d’accés.
Tercer.- Aprovar la liquidació per import de 2,59 euros corresponent a l’1.5 % del
ingressos declarats (173,11 €) per subministrament de gas, deduïts els peatges
d’accés.
5.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI CASAL D’ESTIU 2012.
Atès que un any més es preveu portar a cap, a la nostra població, l’activitat de Casal
d’estiu per a nens i nenes menors de 16 anys.
Vista i analitzada l’oferta presentada pel Sr. Marc Navarro Moya de Bastiments
Aventura Camprodon, amb un preu de 925,00 euros més IVA per setmana d’activitat i
un suplement per monitor addicional de 295 euros més IVA a la setmana, a resultes
del nombre de participants.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- PORTAR A TERME el servei Casal d’Estiu 2012 mitjançant el procediment del
contracte menor de serveis amb el contractista Marc Navarro Moya de Bastiments
Aventura pel preu de 925,00 euros més IVA per setmana amb un suplement de 295,00
€ més IVA per setmana en funció de les inscripcions que s’esdevinguin.
Segon.- APROVAR la despesa per a la contractació de la gestió de l’activitat Casal
d’Estiu 2012 amb càrrec a la partida 2012.3.22709 del pressupost vigent.

Tercer.- INCORPORAR la factura a l’expedient una vegada realitzada la prestació i
tramitar el pagament si escau.
Quart..- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari amb indicació dels recursos que
hi pot interposar.
Cinquè.- Facultar a l’alcalde, senyor Pep Palos i Sastre per a les actuacions que siguin
necessàries per a l’efectivitat d’aquest acord.
6.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

6.1.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua. Avda. de la Vall,
4-6-8 baixos 2a.
Atès que la senyora Josefina Vergés Sala en representació de Maria Dolores Folcrà
Vergés DNI 37785641E, sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús domèstic, a
l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall, 4-6-8, baixos 2a. 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 a l’Avda. de la Vall, 4-6-8,
baixos 2a
Segon .- Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb el
que estableix l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
6.2.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua. Avda. de la Vall,
4-6-8 2n. 4a.
Atès que la senyora Josefina Vergés Sala en representació de Maria Dolores Folcrà
Vergés DNI 37785641E, sol·licita el dret de connexió d’aigua, per a ús domèstic, a
l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall, 4-6-8, 2n 4a. 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 a l’Avda. de la Vall, 4-6-8,
2n. 4a.
Segon .- Aprovar la liquidació de les taxes per import de 188,46 euros, d’acord amb el
que estableix l’ordenança fiscal pel subministrament d’aigua.
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
6.3.- Petició de la senyora Neus Juncà Picart per la devolució d’una taxa.
Atès que la senyora Neus Juncà Picart amb DNI 78021534Z actuant com a
representant del senyor Marcelo Colomer Soler, titular de l’activitat de Fusteria ubicada
al C. la Ral, 1 de Sant Pau de Segúries, ha sol.licitat la devolució de l’import de la taxa
de recollida d’escombraries de l’any 2011 per haver-se produït el cessament de
l’activitat en data 30/06/10.

Vista la documentació aportada justificativa de la baixa de l’activitat.
La Junta de Govern local ACORDA:
Primer.- Prendre coneixement del tancament de l’activitat de taller de fusteria i
serralleria, situada al C. la Ral, 1 de Sant Pau de Segúries.
Segon.- Aprovar la devolució de la taxa de recollida d’escombraries de l’any 2011, a
nom de Marcelo Colomer Soler, per import de 192.79 € .
Tercer.- Comunicar aquest acord a la persona interessada, amb indicació dels
recursos que hi pot interposar.
6.4.- Petició devolució impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Atès que el senyor José Delós Basagañas sol.licita la devolució de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica de l’any 2012 aplicat al vehicle matrícula B8816PN per
haver-se transferit en data 30/12/11.
Vista la documentació justificativa de canvi de titular de l’esmentat vehicle,
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Anul.lar l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’any 2011 del vehicle
matrícula B8816PN a nom de José Delós Basagañas.
Segon.- Autoritzar la devolució, al senyor José Delós Basagañas, de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica de l’any 2011, per import de 131,65 euros.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada i donar-ne coneixement
a la intervenció municipal.
6.5.- Sol·licitud de la Unió Esportiva Camprodon d’ajut econòmic.
Atès que l’Unió Esportiva Camprodon sol·licita col·laboració econòmica destinada a la
novena edició del Torneig de futbol base, a celebrar els dies 2, 9 i 10 de juny vinent.
La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Atorgar un ajut per import de 160,00 €, amb càrrec a la partida 2012.3.48002
destinat al finançament de les despeses del 9è Torneig Germans Vila Riera de futbol
base.
Segon.- Els beneficiaris hauran d’acreditar les despeses ocasionades per l’activitat a
la que va destinat l’ajut, mitjançant factures o altres documents probatoris equivalents i
els justificants que garanteixen el seu pagament.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats i donar-ne compte a la intervenció de
municipal.
6.6.- Petició del senyor Àngel Elias Garcia d’accés a expedient d’obres.
Atès que el senyor Àngel Elias i Garcia en data 16 d’abril de 2012 sol·licita que se li
doni accés a l’expedient d’unes obres que van tenir lloc al sector de la Solana del Tell.
Vist que el sol·licitant pot ser considerat interessat als efectes de l’article 37 de la Llei
30/1992, de 30 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
La Junta de Govern Local Acorda:

Primer.- Autoritzar l’accés a l’expedient sol·licitat, en hores d’oficina, així com
l’obtenció de les còpies o certificats dels documents que s’hi contenen, previ
pagament, si s’escau, de les exaccions tributàries corresponents.
Segon. Comunicar aquest acord a l’interessat.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Senyor President aixeca la sessió quan són
les dinou hores quinze minuts i s’estén la present acta, de la qual jo, el secretari, en
dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

