ACTA NÚM. 07/11
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 11 de maig 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 trenta-set minuts del dia 11 de maig 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.- LLICÈNCIA D’OBRES I ACTIVITATS
2.1.- Petició de llicència d’obres. exp. 14/11 – Narciso Garrido Parra.
2.2.- Petició llicència d’obres exp.15/11- GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG S.A.
2.3.- Petició llicència d’obres exp.16/11- GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG S.A.
2.4.- Petició llicència d’obres exp.17/11- GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG S.A.
2.5.- Petició de llicència d’obres. exp. 18/11 – Núria Costejà Perramon.
2.6.- Petició llicència d’obres exp. 19/11. Julian Ruiz Ferran.
2.7.- Exp. 20/11. Petició llicència instal·lació d’un rètol. Cèlia Comellas Guix.
2.8.- Activitat: Explotació porcina d’engreix i boví d’engreix. Exp. 7/01,Annex II.1 Codi
11.1.j. La Sala.
2.9.- Exp. 3/00 activitat : Garatge d’autocars. Titular: Transports Elèctrics Interurbans
S.A.
2.10.- Canvi de titular activitat Casa de Colònies Llar Sant Pau.
2.11.- Requeriment de documentació per a legalització de l’activitat: Càmping.
Promotors Càmping Caravàning els Roures S.A.
2.12.- Expedient 01/11 de protecció de la legalitat urbanística. Ordre d’execució
forçosa. C/. del Faig, 2 de Sant Pau de Segúries.
2.13.- Exp. 02/11 Audiència obres sense llicència. C. Major, 2. Xavier Font Soms.
3.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “SOTERRAMENT
DE CONTENIDORS.
4.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
4.1.- Relació de factures 11/2011.
4.2.- Relació de factures i justificants 12/2011.
4.3.- Aprovació certificació d’obra número 1 i última de l’actuació Plaça Francesc
Estabanell.
4.4.- Aprovació de la factura corresponents a l’actuació “Condicionament de
l’enllumenat públic sector de la solana del Tell 2a. Fase.
5.- PROPOSTA D’ENCÀRREC DEL SERVEI CASAL D’ESTIU 2011.
6.- APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE TAXES I IMPOSTOS.

7.- SUBVENCIONS.
7.1.- Acceptació de la subvenció concedida pel Consell Comarcal del Ripollès amb
destí al servei d’aigües municipal.
7.2.- Acceptació de la subvenció concedida pel Consell Comarcal del Ripollès amb
destí a la redacció del Pla especial “Catàleg de masies i cases rurals del municipi de
Sant Pau de Segúries”.
7.3.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Girona amb destí a
l’actuació de la plaça Francesc Estabanell.
8.- APROVACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNICOFACULTATIVES
ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ D’APROFITAMENTS DE FUSTA A LES FORESTS
D’UTILITAT PÚBLICA DE PROPIETAT MUNICIPAL A LA COMARCA DEL
RIPOLLÈS.
9.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
9.1.- AMPA CEIP els Pinets . Sol·licitud d’ajut econòmic.
9.2.- Col·laboració econòmica. AMPA LLAR D’INFANTS EL PINET XIC.
9.3.- Seminari de Mestres de Música del Ripollès. Petició d’ajut econòmic.
9.4.- Petició del senyor Josep Sala Geli d’exempció de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica.
9.5.- Petició del senyor Jordi Lleras Seguí d’exempció de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica.
9.6.- Petició del senyor Daniel Aulinas Simon de devolució parcial de l’import de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 2011, per antiguitat.
9.7.- Petició devolució Impost vehicles tracció mecànica. Marta Arjona Ortiz.
9.8.- Devolució taxa recollida d’escombraries. Carns i Queviures S.L.
9.9.- Acceptació Pressupost manteniment Parallamps.
------------------------------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 13 d’abril de 2011.
2.- LLICÈNCIA D’OBRES I ACTIVITATS
2.1.- Petició de llicència d’obres. exp. 14/11 – Narciso Garrido Parra.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en reparar la
façana posterior de l’edifici situat al C. Jacint Verdaguer, 8 de Sant Pau de Segúries,
presentada pel senyor Narciso Garrido Parra.
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 40,00 € 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 llicència d’obres exp. 15/11- GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG
S.A.
Atesa la sol·licitud del Sr. Joan Maeso Alemany en representació de Gas Natural
Distribución SDG S.A. per obtenir llicència d’obres per a l’obertura d’una cata
d’1’5x0,60 metres quadrats a l’Avda. el Mariner s/n.
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 a finalitzar les obres.
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.

2.3.- Petició llicència d’obres exp. 16/11- GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG
S.A.
Atesa la sol·licitud del Sr. Joan Maeso Alemanys en representació de Gas Natural
Distribución SDG S.A. per obtenir llicència d’obres per a l’obertura d’una cata
d’1’5x0,60 metres quadrats al C. la Barquera, 17.
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 a finalitzar les obres.
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 llicència d’obres exp. 17/11- GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG
S.A.
Atesa la sol·licitud del Sr. Joan Maeso Alemanys en representació de Gas Natural
Distribución SDG S.A. per obtenir llicència d’obres per a l’obertura d’una cata
d’1’5x0,60 metres quadrats a la plaça de l’Era, 9.
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 a finalitzar les obres.
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.
2.5.- Petició de llicència d’obres. exp. 18/11 – Núria Costejà Perramon.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en arranjament
interior, façana i ampliació d’obertures, a l’edifici situat al C. la Ral, 14 de Sant Pau de
Segúries, presentada per la Sra. Núria Costejà Perramon.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals que transcrit literalment diu:
“S’informa favorablement.
Condicions: Caldrà aportar carta de colors de façana i alumini”.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada d’acord amb el projecte presentat i
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 61,14 €, 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 978,20 € 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.
2.6.- Petició llicència d’obres exp. 19/11. Julian Ruiz Ferran.
Atesa la sol·licitud de llicència per a l’execució de les obres consistents en reparar 15
m2 de teulada de l’edifici situat a la plaça de Sant Pau núm. 4, de Sant Pau de
Segúries, presentada pel senyor Julián Ruiz Ferran.
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 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.
2.7.- Exp. 20/11. Petició llicència instal·lació d’un rètol. Cèlia Comellas Guix.
Atesa la petició d’autorització municipal per a la col·locació d’un rètol indicador de la
Casa de Colònies Llar Sant Pau a la cruïlla de la Ctra. de la Vall de Bianya amb la C38, presentada per la senyora Cèlia Comellas Guix.
Vist l’informe emès pel tècnic municipal que transcrit literalment diu:
L’emplaçament te la qualificació de sòl urbà. S’informa favorablement.
El model de rètol s’ha d’ajustar a la normativa:
Mida 120x 20
Text: (pictograma) Llar Sant Pau 700 metres.
La Junta de Govern Local ACORDA:

Primer.- Autoritzar, d’acord amb l’informe del tècnic municipal, la col·locació d’un rètol
al sector de la rotonda en sòl urbà, sense que afecti a la via pública, salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers,
Segon.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 €, en aplicació de la taxa regulada

per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat amb indicació dels recursos que hi pot
interposar.
2.8.- Activitat: Explotació porcina d’engreix i boví d’engreix. Exp. 7/01,Annex II.1
Codi 11.1.j. La Sala.
Atès que la senyora Berta Juanola Manent propietària de la finca la Sala de Sant Pau
Segúries per acceptació de l’herència amb motiu de la defunció del senyor Josep
Barceló Bonada, titular de la llicència de l’activitat d’explotació porcina d’engreix i
bovina “La Sala”, amb llicència d’activitat número GL20010121 concedida a favor seu
per acord de la Junta de Govern del dia 25 de març de 2009, sol·licita el canvi de
titular de la llicència.
Vist l’informe favorable sobre l’actuació de control complementari realitzat per
l’empresa Ambicert, exp. 210063 i 21002, emès pels tècnics de l’OGAU amb data 25
de novembre de 2010.
La Junta de Govern Local Acorda:
Primer.- Autoritzar el canvi de titular de la llicència ambiental esmentada a favor de la
senyora Berta Juanola i Manent, amb DNI núm. 46518410J.
Segon.- Donar trasllat a la titular de l’activitat de l‘informe de l’OGAU de data 25 de
novembre de 2010 sobre l’actuació de control periòdic efectuat a l’activitat d’explotació
porcina d’engreix i bovina “La Sala”
Tercer.- Fixar com a data màxima per a la realització del proper control periòdic de
l’establiment l’11 de gener de 2014.
Quart.- Fer Constar que amb l’entrada en vigor de la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats, l’Explotació porcina d’engreix i boví
d’engreix “ La Sala” queda classificada a l’annex II.
Cinquè.- Notificar el present acord a la persona interessada.
2.9.- Exp. 3/00 activitat : Garatge d’autocars. Titular: Transports Elèctrics
Interurbans S.A.
Atesa la sol·licitud del senyor Alexandre Juanola Ribera que actua en representació de
Transports Elèctrics Interurbans S.A. amb NIF A17000316, amb número de registre
1161 en relació a la llicència ambiental per a l’exercici de l’activitat de garatge
d’autocars, ubicat al Polígon el Mariner Illa II número 1 (parcel·la número 5),
concedida per Resolució de l’Alcaldia de data 7 de març de 2001
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal al respecte.
Atès que la Ponència Tècnica Ambiental del Consell Comarcal en sessió del dia 27 de
febrer de 2001 emet un informe favorable de l’esmentada activitat com Annex II.2
Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental amb el codi 12.34, activitat amb
incidència ambiental i que no està inclosa en l’annex I o en l’annex III.

Atès que segons el Decret 143/2003, de 10 de juny que modifica el Decret 136/1999,
de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i se
n’adapten els annexos, el codi 12.34 correspon a Centres de cria i subministrament i
centres usuaris d’animals d’experimentació.
Atès que aquesta activitat es troba classificada en l’annex del referit Decret com Annex
III. Activitats sotmeses al règim de comunicació amb codi 12.46. Activitats de garatge i
aparcament de vehicles amb superfície compresa entre 100 i 2500 m2.
Atès que d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, aquesta activitat quedarà reclassificada com Annex III.
Activitats sotmeses al règim de comunicació amb el codi 12.46 Activitats de garatge i
aparcament de vehicles amb una superfície superior a 100 m2.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Considerar la reclassificació de l’activitat d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, com Annex III. Activitats
sotmeses al règim de comunicació amb el codi 12.46 Activitats de garatge i
aparcament de vehicles amb una superfície superior a 100 m2.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats fent constar la documentació que cal
aportar i els recursos que poden presentar.
2.10.- Canvi de titular activitat Casa de Colònies Llar Sant Pau.
Vist que amb data 11 de maig de 2011 la senyora Cèlia Comellas Guix ha comunicat
el canvi de titular de l’activitat Casa de Colònies anomenada Llar Sant Pau, ubicada a
l’antiga Rectoria de Sant Pau de Segúries,
Vist que no existeixen variacions en l’activitat ni modificacions en els elements
substancials respecte a la comunicació prèvia del titular actual “Bisbat de Vic” .
De conformitat amb l’establert en l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i vist l’informe proposta de la Secretaria de
l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’alcaldia (Decret de data 9 de
juliol de 2007 publicat al BOP núm. 152 de 2 d’agost de 2007) per unanimitat
ACORDA:
PRIMER. PRENDRE CONEIXEMENT del canvi de titular de l’activitat “Casa de
Colònies”, que es desenvolupa en l’immoble situat a l’antiga Rectoria d’aquest
municipi, subjecte a Comunicació Ambiental, a favor de la Sra. Cèlia Comellas Guix.
SEGON. Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos
que hi pot interposar.
2.11.- Requeriment de documentació per a legalització de l’activitat: Càmping.
Promotors Càmping Caravàning els Roures S.A.
Vista la comunicació del Consell Comarcal del Ripollès rebuda en data 21/08/09, en la
qual es reclama la documentació que esmeni les mancances detectades en el
projecte presentat per la senyora Rosa Marco Altimira en representació de l’empresa
Càmping Caravàning els Roures S.A., per a la legalització de l’activitat de Càmping.

Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de setembre de 2009 es va
suspendre el procediment d’obtenció de llicència de l’activitat de càmping.
Vist que els interessats no ha presentat la documentació requerida malgrat l’ampli
termini de temps transcorregut.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
1r.- REQUERIR novament a la Sra. Rosa Marco Altimira, representant de l’empresa
Càmping Caravàning els Roures S.A., titular de l’activitat de Càmping, perquè esmeni
les mancances observades pel Consell Comarcal del Ripollès detallades en el
document de data 18/08/09 que s’incorpora com a annex I.
2n.- ATORGAR un nou termini d’UN MES per al lliurament de la documentació
requerida, transcorregut el qual, sense que s’hagi presentat a l’Ajuntament, es tindrà a
la interessada per desistida de la petició de legalització de l’activitat i es procedirà a
l’arxiu de les actuacions i a ordenar el tancament d’aquesta sense ulterior tràmit.
3r.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb expressió de que
no està subjecte a cap tipus de recurs en via administrativa per tractar-se d’una acte
de tràmit no qualificat.
2.12.- Expedient 01/11 de protecció de la legalitat urbanística. Ordre d’execució
forçosa. C/. del Faig, 2 de Sant Pau de Segúries.
Atès que el Sr. Jordi Freixa Sala ha executat obres consistents en la col·locació d’una
porta a un cobert a la franja lliure esquerra de l’edifici situat al C. del Faig, 2 sense
comptar amb la preceptiva llicència municipal.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 22 de març de 2011, en el qual hi fa
constar:
“L’edificació situada al carrer del Faig número 2, propietat del Sr. Jordi Freixa Sala, té
un cobert a la franja lliure esquerra, que ja l’any 1997 es va declarar il·legal i es va
ordenar el seu enderroc.
Ara s’ha detectat que s’ha col·locat una porta consolidant aquest cobert il·legal.
Es per això que no és legalitzable i per tant cal retira-la en el termini d’un mes”
Atès que es tracta d’obres manifestament il·legalitzables.
Atès que d’acord amb l’art.199 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010 de 3
d’agost), i l’art. 264 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (D 305/2006 de 18 de juliol),
escau els procediments de protecció de la legalitat urbanística tenint en compte que
les obres són acabades i manifestament il·legalitzables.
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 9 de
juliol de 2007 publicat al BOP núm. 152 de 2 d’agost de 2007); per unanimitat,
ACORDA:
1r.- APROVAR la incoació del corresponent expedient de protecció de la legalitat
urbanística per l’execució d’obres manifestament il·legalitzables.
2n.- ORDENAR al Sr. Jordi Freixa Sala que en el termini d’UN MES procedeixi a
l’enderrocament de l’obra executada sense llicència consistent en la col·locació d’una
porta a un cobert a la franja lliure esquerra de l’edifici situat al C. del Faig, 2 de Sant
Pau de Segúries.

3r- ADVERTIR a la persona responsable ,d’acord amb l’article 267.6 del Reglament
de la Llei d’Urbanisme, que transcorregut el termini d’un mes determinat per a les
actuacions de restauració de la realitat física alterada si aquestes actuacions no s’han
portat a terme, l’Ajuntament procedirà a l’execució forçosa, mitjançant la imposició de
multes coercitives en els termes de l’article 225 de la Llei d’urbanisme i l’article 277 del
Reglament, o l’execució subsidiària a càrrec de la persona interessada.
4t.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada amb expressió dels
recursos que hi pot interposar.
2.13.- Exp. 02/11 Audiència obres sense llicència. C. Major, 2. Xavier Font Soms.
Atès que el Sr. Xavier Font Soms, està realitzant obres sense llicència a la parcel·la
situada al C. Major, 2 de Sant Pau de Segúries, segons es desprèn de l’informe de
data 4 de maig de 2011, emès pels serveis tècnics municipals
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
1r.- REQUERIR al Sr. Xavier Font Soms, responsable de les obres, perquè en el
termini de QUINZE DIES sol·liciti l’oportuna llicència d’obres.
2n.- ADVERTIR a la persona interessada que transcorregut el termini concedit, en el
supòsit de que les obres tinguin caràcter manifestament il·legalitzable, l’Ajuntament
procedirà a ordenar el procediment de restauració de la realitat física alterada i de
l’ordre jurídic vulnerat, tal com estableix l’article 267.3 b) del Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
3r.- Notificar el present acord a l’interessat amb indicació de que no és susceptible de
cap tipus de recurs administratiu, per tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat.
3.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “SOTERRAMENT
DE CONTENIDORS.
Vist el Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Soterrament de contenidors” que ha
presentat l’empresa GRAMANSA-INDOVE S.L.
Vist l’informe favorable emès pel tècnic director de l’obra i coordinador de seguretat i
Salut, senyor, Ernest Oliveras i Aumallé.
La Junta de Govern Local ACORDA:
1er.- APROVAR el Pla de Seguretat i Salut corresponent a aquesta obra.
2on.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades.
4.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
4.1.- Relació de factures 11/2011.
Examinada la relació núm.11/2011 de factures per
unanimitat i s’ AUTORITZA el seu pagament
corresponents del pressupost municipal vigent
econòmiques i les previsions de tresoreria a
pressupostari corresponent.
4.2.- Relació de factures i justificants 12/2011.

import de 15.338,01 s’Aprova per
amb càrrec a les aplicacions
d’acord amb les disponibilitats
l’efecte i/o el tractament extra

Examinada la relació núm. 12/2011 de factures i justificants per import 4.271,76 €
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.
4.3.- Aprovació certificació d’obra número 1 i última de l’actuació Plaça Francesc
Estabanell.
Vista i examinada la certificació d’obra número 1 i última junt amb la fra.,
corresponents a l’execució de l’actuació plaça Francesc Estabanell, que suma la
quantitat de quaranta-un mil sis-cents noranta-un euros amb vuitanta-vuit cèntims
(41.691,88 €), presentada pel tècnic director de l’obra, Sr. Ernest Oliveras i Aumallé
La Junta de Govern Local ACORDA:
APROVAR la certificació d’obra núm. 1 i última i factura de l’actuació plaça Francesc
Estabanell, que suma la quantitat de quaranta-un mil sis-cents noranta-un euros amb
vuitanta-vuit cèntims (41.691,88 €), que serà abonada a l’empresa contractista de
l’obra Construccions J. Geli S.L., d’acord amb la previsió i disponibilitats de la
Tresoreria Municipal.
4.4.- Aprovació de la factura corresponents a l’actuació “Condicionament de
l’enllumenat públic sector de la solana del Tell 2a. Fase.
Vista i examinada la factura número 2972 presentada per Construccions J. Geli S.L.
corresponent a l’execució de les obres de condicionament de l’enllumenat públic en el
sector de la Solana del Tell, 2a. fase, que suma la quantitat de vint mil set-cents onze
euros amb trenta-sis cèntims (20.711,36 €), s’aprova per unanimitat i s’autoritza el seu
pagament amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1.639.03.2011, d’acord amb les
disponibilitats econòmiques i les previsions de tresoreria a l’efecte i/o el tractament
extra pressupostari corresponent.
5.- PROPOSTA D’ENCÀRREC DEL SERVEI CASAL D’ESTIU 2011.
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
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Encarregar a Marc Navarro Moya de Bastiments Aventura Camprodon la
gestió de l’activitat Casal d’Estiu de l’any 2011.
Segon.- Aprovar el pressupost i les condicions de l’oferta presentada pel preu de
925,00 € més IVA per setmana i el suplement per monitor si es dona el cas.
Tercer.- Facultar a l’alcalde per les actuacions que siguin convenients en relació amb
aquest acord.
6.- APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE TAXES I IMPOSTOS.

6.1.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2010 de l’empresa
Estabanell y Pahisa Energia S.A. i aprovació de la liquidació de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local.
Vista la declaració dels ingressos bruts obtinguts en el terme municipal de Sant Pau de
Segúries durant l’any 2010, presentada per l’empresa Estabanell y Pahisa Energia SA.
Vista la liquidació resultant 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 2010,
de l’empresa Estabanell y Pahisa Energia SA.
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 4.405,38 euros corresponent a l’1.5 % del
ingressos declarats (293.692,00 €)
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
6.2.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, any 2010, de l’empresa
Estabanell y Pahisa Mercator S.A. i aprovació de la liquidació de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local.
Vista la declaració dels ingressos bruts obtinguts en el terme municipal de Sant Pau de
Segúries durant l’any 2010, presentada per l’empresa Estabanell y Pahisa Mercator
S.A.
Vista la liquidació resultant 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 2010,
de l’empresa Estabanell y Pahisa Mercator SA.
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 1.120,88 euros corresponent a l’1.5 % del
ingressos declarats (74.725,33 €)
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
7.- SUBVENCIONS.
7.1.- Acceptació de la subvenció concedida pel Consell Comarcal del Ripollès
amb destí al servei d’aigües municipal.
Atès que per Decret de la Presidència del Consell Comarcal del Ripollès de data 20
d’abril de 2011, s’ha concedit a aquest Ajuntament una subvenció per import de trescents trenta-cinc euros amb cinquanta cèntims pel concepte “Cost de les analítiques
d’aigua encarregades a DIPSALUT durant l’any 2010”.
La Junta de Govern Local ACORDA:

Primer.- ACCEPTAR la subvenció concedida per Decret de la Presidència del Consell
Comarcal del Ripollès, per import de 335,50 euros, destinada a finançar el cost de les
analítiques de l’aigua de l’any 2010.
Segon.- ACCEPTAR les condicions generals i especials fixades per a l’aplicació
d’aquestes subvencions.
Tercer.- FER CONSTAR que aquest Ajuntament no té contret cap deute amb el
Consell Comarcal del Ripollès.
Quart.- MANIFESTAR que l’Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.
Cinquè.- DECLARAR que no s’ha demanat ni obtingut cap altra tipus de subvenció,
ajut, ingrés o recurs amb destí a finançar el servei pel qual s’ha sol·licitat ajut.
Sisè.- MANIFESTAR que aquest Ajuntament no es està incurs en cap dels supòsits de
prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’art. 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.
7.2.- Acceptació de la subvenció concedida pel Consell Comarcal del Ripollès
amb destí a la redacció del Pla especial “Catàleg de masies i cases rurals del
municipi de Sant Pau de Segúries”.
Atès que per Decret de la Presidència del Consell Comarcal del Ripollès de data 20
d’abril de 2011, s’ha concedit a aquest Ajuntament una subvenció de dos mil dos-cents
cinquanta euros pel concepte “Cost de la redacció del Pla especial “Catàleg de masies
i cases rurals”.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció concedida per Decret de la Presidència del Consell
Comarcal del Ripollès, per import de 2.250,00 euros, destinada als honoraris de
redacció del Pla especial “Catàleg de masies i cases rurals”.
Segon.- ACCEPTAR les condicions generals i especials fixades per a l’aplicació
d’aquestes subvencions.
Tercer.- FER CONSTAR que aquest Ajuntament no té contret cap deute amb el
Consell Comarcal del Ripollès.
Quart.- MANIFESTAR que l’Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.
Cinquè.- DECLARAR que no s’ha demanat ni obtingut cap altra tipus de subvenció,
ajut, ingrés o recurs amb destí a finançar el servei pel qual s’ha sol·licitat ajut.
Sisè.- MANIFESTAR que aquest Ajuntament no es està incurs en cap dels supòsits de
prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’art. 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.
7.3.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Girona amb destí
a l’actuació de la plaça Francesc Estabanell.

Atès que per Resolució de la Vicepresidència de la Diputació de data 14 d’abril de
2011 s’ha concedit a aquest ajuntament una subvenció de deu mil euros destinada al
finançament de l’actuació plaça Francesc Estabanell.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- ACCEPTAR la subvenció de deu mil concedida per Diputació de Girona.
Segon.- ACCEPTAR les condicions generals i especials fixades per a l’aplicació
d’aquests ajuts.
Tercer.- MANIFESTAR que l’Ajuntament es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.
Quart.- Facultar al senyor alcalde per a les actuacions que siguin necessàries per a
l’efectivitat de la subvenció concedida.
8.- APROVACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNICOFACULTATIVES
ESPECIALS PER A L’EXECUCIÓ D’APROFITAMENTS DE FUSTA A LES
FORESTS D’UTILITAT PÚBLICA DE PROPIETAT MUNICIPAL A LA COMARCA
DEL RIPOLLÈS.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, d’acord amb el Programa Anual
d’aprofitaments aprovat per la Direcció General del Medi Natural i biodiversitat, preveu
l’aprofitament de fustes dels Forest públics CUP 62 i CUP 63.
Redactat, amb el vist i plau del Cap de l’Àrea del Medi Natural, el “Plec de
prescripcions tecnicofacultatives especials per a l’execució d’aprofitaments de fusta a
les forests d’utilitat pública de propietat municipal a la comarca del Ripollès”, que
hauran de regir la licitació dels aprofitaments de les Forets núm. 62 i 63 del CUP, del
municipi de Sant Pau de Segúries, inclosos en el programa anual d’aprofitaments.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Aprovar el Plec de prescripcions tecnicofacultatives especials per a l’execució
d’aprofitaments de fusta a les forests d’utilitat pública de propietat municipal a la
comarca del Ripollès.
Segon.- Exposar-ho al públic pel termini de trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Tercer.- Sol·licitar al Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès la convocatòria
conjunta de la licitació amb la resta de municipis de la comarca interessats i facultar-lo
expressament per a la publicació dels corresponents anuncis de convocatòria.
Quart.- Considerar aquest acord definitiu en el supòsit que no es presentin al·legacions
en el termini d’informació pública, sense necessitat d’adoptar-ne un de nou.
9.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
9.1.- AMPA CEIP els Pinets . Sol·licitud d’ajut econòmic.
Atès que el president de l’Associació de Mares i Pares del CEIP els Pinets de Sant
Pau de Segúries, sol·licita col·laboració econòmica per al finançament de les colònies
escolars programades per aquest curs 2010/2011.

La Junta de Govern ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per import de 600,00 € a l’AMPA del CEIP els
Pinets destinat a l’activitat proposada, amb càrrec a la partida 2011.3.48002 del
pressupost municipal.
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.
Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades i posar-ho en
coneixement de tresoreria i intervenció.
9.2.- Col·laboració econòmica. AMPA LLAR D’INFANTS EL PINET XIC.
Atès que la Presidenta de l’Associació de Pares i Mares de la Llar d’Infants el Pinet Xic
ha sol·licitat a l’Ajuntament una aportació de 200,00 euros amb destí a les despeses
de les diverses activitats que realitzen durant el curs escolar.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- ATORGAR a l’AMPA Llar d’Infants el Pinets Xic un ajut per la quantitat de
200,00 euros per la finalitat exposada amb càrrec a la partida 2011.3.480.02 del
pressupost municipal.
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 el present acord a les persones interessades i donar-ne compte a
tresoreria i intervenció.
9.3.- Seminari de Mestres de Música del Ripollès. Petició d’ajut econòmic.
Vista la sol·licitud presentada pels membres del Seminari de mestres de música del
Ripollès en la que demanen a l’Ajuntament col·laboració econòmica pel finançament
de la trobada de Música Tradicional del Ripollès, curs 2010-2011, en la qual hi
participen tots els alumnes de cinquè de Primària de la comarca.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Concedir un ajut econòmic per import de 100,- € al Seminari de mestres de
música del Ripollès, amb destí a l’activitat proposada, amb càrrec a la partida
2011.3.48002 del pressupost municipal.
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 el present acord a les persones interessades i posar-ho en
coneixement de tresoreria i intervenció.
9.4.- Petició del senyor Josep Sala Geli d’exempció de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica.

Atès que el senyor Josep Sala Geli sol·licita l’exempció de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica, del tractor Ford 4000, matrícula GI-17809-VE, per tractar-se d’un
tractor agrícola, segons justifica amb la documentació aportada.
Atès que l’art. 4.i de l’ordenança fiscal núm. 3 que regula l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica preveu l’exempció de l’impost en els tractors, remolcs, semiremolcs i
maquinària previstos de cartilla d’Inspecció Agrícola.
La Junta de Govern Local ACORDA:
1r.- DECLARAR l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del tractor
Ford 4000, matrícula GI-17809-VE per tractar-se d’un tractor agrícola.
2.- ANUL·LAR el rebut per import de 50,54 euros de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica de l’any 2011, assignat al tractor Ford 4000, matrícula GI-17809-VE
propietat de Josep Sala Geli.
3r.- Practicar la devolució de l’import de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
2011, abonat pel sol·licitant.
2n.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada i comunicar-ho a
intervenció.
9.5.- Petició del senyor Jordi Lleras Seguí d’exempció de l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica.
Atès que el senyor Jordi Lleras Seguí amb DNI 90002066F sol·licita l’exempció de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, del remolc Joskin 6000 ME, matrícula E0002-BDG, per tractar-se d’una cuba agrícola, segons justifica amb la documentació
que aporta.
Atès que l’art. 4.i de l’ordenança fiscal núm. 3 que regula l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica preveu l’exempció de l’impost en els tractors, remolcs, semiremolcs i
maquinària previstos de cartilla d’Inspecció Agrícola.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- APROVAR la bonificació del 100% de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica del remolc Joskin 6000 ME, matrícula E-0002-BDG, per tractar-se d’una
cuba agrícola, propietat de Jordi Lleras Seguí.
Segon.- ANUL·LAR el rebut de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’any
2011, assignat al remolc Joskin 6000 ME, matrícula E-0002-BDG propietat del senyor
Jordi Lleras Segui.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada i posar-ho en
coneixement del consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès als efectes
escaients.
9.6.- Petició del senyor Daniel Aulinas Simon de devolució parcial de l’import de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 2011, per antiguitat.
Atès que el senyor Daniel Aulinas Simon és propietari del ciclomotor marca Ossa
model 175, matrícula M-451904 qual té una antiguitat superior a 30 anys.
Atès que d’acord amb l’ordenança fiscal número 3 li correspon una bonificació del 75%
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, si l’interessat ho sol·licita.

La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- APROVAR la bonificació del 75 % de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, d’acord amb el què estableix l’ordenança fiscal que regula aquest impost.
Segon.- APROVAR la devolució al Sr. Daniel Aulinas Simon la fracció de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2011, per import de 11,36 euros, en
aplicació del la bonificació del 75 % per tractar-se d’un vehicle amb una antiguitat
superior a 30 anys.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada i donar-ne coneixement
a intervenció.
9.7.- Petició devolució Impost vehicles tracció mecànica. Marta Arjona Ortiz.
Atès que el senyora Marta Arjona Ortiz ha sol·licitat la devolució de la part
corresponent de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’any 2011 aplicat al
turisme, marca Seat Ibiza, matrícula 4071BVH, per baixa definitiva de data 06/04/11.
Vist que ha presentat la documentació que acredita el tràmit de baixa del vehicle
davant la Direcció General de Trànsit.
S’acorda per unanimitat:
1r.- ACCEPTAR la petició i APROVAR la devolució de la part proporcional de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2011 per import de 70,63 € de
conformitat amb el que estableix l’ordenança fiscal municipal número 3.
2n.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada i donar-ne coneixement a
la intervenció municipal.
9.8.- Devolució taxa recollida d’escombraries. Carns i Queviures S.L.
Atès que l’empresa Carns i Queviures S.L. va comunicar el cessament de l’activitat
dedicada al sacrifici boví, oví i cabrum, l’especejament i elaboració d’embotits cuits i
curats, al C. Guàrdia número 9, a partir de l’1 de gener de 2011.
Atesa la seva sol·licitud en relació a l’aplicació de la taxa per recollida d’escombraries
2011.
La Junta de Govern ACORDA :
Primer.- Aprovar la baixa de la taxa per recollida d’escombraries a nom de Carns i
Queviures S.L. del C. Guàrdia número, 9.
Segon.- Anul·lar el rebut, per import de 344,62 euros aplicat en l’exercici 2011.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i al Consorci Servei de Recaptació
Cerdanya Ripollès al efectes escaients.
9.9.- Acceptació Pressupost manteniment Parallamps.
Vista l’oferta número 11050209 presentada per Torrente Tecno Industrial S.L. per a la
revisió i manteniment de dues instal·lacions de parallamps municipals i emissió dels
llibres de manteniment corresponents,
La Junta de Govern Local ACORDA:

Aprovar l’oferta de l’empresa Torrente Tecno Industrial S.A. per a la realització dels
treballs de manteniment de dues instal·lacions de parallamps pel preu de dos cents
setze euros més IVA.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió quan són les
vint-i-una hores setze minuts i s’estén la present acta, de la qual jo, el secretari, en
dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

