ACTA NÚM. 09/12

Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 26 de setembre
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 vint-iuna hores quinze minuts 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 URBANÍSTIQUES
2.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 36/12 Neus Juncà Picart.
2.2.- Petició de llicència d’obres. Exp. 37/12 Benet Planagumà Vilalta.
2.3.- Petició de llicència d’obres. Exp. 38/12 Marta Costa Vilarrasa.
2.4.- Petició de llicència d’obres. Exp. 39/12 Benet Cambras Jorgas.
2.5.- Petició de llicència d’obres. Exp. 40/12 Francesc Vilalta Benedicto.
2.6.- Comunicació prèvia de l’activitat: Lloguer de vehicles de segona mà. (Exp. IN 05/12 –
annex exp. IN 02/12)
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.
3.1.- Relació de factures 15/2012.
3.2.- Relació de factures i justificants 16/2012.
4.- APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE DRET.
4.1.- Liquidació aprofitament de Fustes. Pla 2011.
4.2.- Liquidació Ocupació Via pública.
4.3.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, 1r. Trimestre 2012 de l’empresa E-ON Energia
S.L. i aprovació de la liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local.
5.- LICITACIÓ APROFITAMENT DE PASTURES DE LES FOREST 62 I 63 DEL CUP DE
L’ANY 2012.
6.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
6.1.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua.
6.2.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua.
6.3.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua.
6.4.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua.
6.5.- Aprovació de la clàusula addicional quarta al conveni entre el Servei Català de la Salut i
l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, regulador de la prestació d’assistència sanitària en el
consultori municipal.
6.6.- Aprovació de la liquidació 03/12 de despeses de funcionament i manteniment del
Consultori Municipal.
6.7.- Aprovació quotes veïnals aprofitament de pastures. Pla 2012.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Sense esmenes ni correccions s’Aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió del dia 29
d’agost de 2012.
2.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

2.1.- Petició de llicència d’obres. Exp. 36/12 Neus Juncà Picart.
Vista la sol·licitud presentada per la senyora Neus Juncà Picart, amb DNI núm.
78021534Z, per a la concessió de llicència d’obres per a la substitució de coberta a
l’edifici, situat al C. la Ral, 3 de Sant Pau de Segúries, d’acord amb el projecte bàsic i
executiu presentat, redactat per l’arquitecte tècnic Francesc Coma i Roca.
Vist l’informe favorable emès per la tècnica municipal.
Vist l’informe de secretaria sobre procediment i competència,
La Junta de Govern Acorda:
Primer.- Atorgar, en concordança amb l’informe dels serveis tècnics municipals, la
llicència d’obres sol·licitada per la senyora Neus Juncà Picart per realitzar les obres
de substitució de coberta de l’edifici situat a La Ral, 3.
- Aquest atorgament es realitza sense perjudici del dret de propietat i del dret de
tercers.
- 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.- Concedir un termini de 6 mesos per iniciar les obres i d’un any per acabar-les.
Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i
obres, per import de 646.17 €, corresponent al 4% del pressupost d’execució material
de 16.154,26 €, en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
Quart.- Aprovar la liquidació, per import de 40,39 euros en aplicació de la taxa
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que
hi pot interposar.
2.2.- Petició de llicència d’obres. Exp. 37/12 Benet Planagumà Vilalta.

Vista la sol·licitud presentada pel senyor Benet Planagumà Vilalta, amb DNI núm.
40598910T, per a la concessió de llicència d’obres per suprimir la llar de foc al
menjador de l’habitatge situat al C. Major número 20 de Sant Pau de Segúries.
Vist l’informe favorable emès per la tècnica municipal.
La Junta de Govern Acorda:
Primer.- Atorgar, en concordança amb l’informe dels serveis tècnics municipals, la
llicència d’obres sol·licitada pel senyor Benet Planagumà Vilalta per realitzar les obres
de eliminació d’una llar de foc al menjador de l’habitatge situat al c. Major, 20..
- Aquest atorgament es realitza sense perjudici del dret de propietat i del dret de
tercers.
- 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.- Concedir un termini de 6 mesos per iniciar les obres i d’un any per acabar-les.
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.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 euros en aplicació de la taxa
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que
hi pot interposar.
2.3.- Petició de llicència d’obres. Exp. 38/12 Marta Costa Vilarrasa.
Vista la sol·licitud presentada per la senyora Marta Costa Vilarrasa, amb DNI núm.
90001933N, per a la concessió de llicència d’obres per reformes al bany de l’habitatge
situat a Can Serras, 3 de Sant Pau de Segúries.
Vist l’informe favorable emès per la tècnica municipal.
La Junta de Govern Acorda:
Primer.- Atorgar, en concordança amb l’informe dels serveis tècnics municipals, la
llicència d’obres sol·licitada per la senyora Marta Costa Vilarrasa per realitzar les obres
de reforma del bany de l’habitatge situat a Can Serras.
- Aquest atorgament es realitza sense perjudici del dret de propietat i del dret de
tercers.
- 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.- Concedir un termini de 6 mesos per iniciar les obres i d’un any per acabar-les.
Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i
obres, per import de 40,00 €, corresponent al 4% del pressupost d’execució material
de 1.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
Quart.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 euros en aplicació de la taxa
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que
hi pot interposar.
2.4.- Petició de llicència d’obres. Exp. 39/12 Benet Cambras Jorgas.
Vista la sol·licitud presentada pel senyor Benet Cambras Jorgas, amb DNI núm.
40587423J, per a la concessió de llicència d’obres per desplaçar la xemeneia de la
coberta de l’edifici situat al C. Pompeu Fabra, 33 de Sant Pau de Segúries.
Vist l’informe favorable emès per la tècnica municipal.
La Junta de Govern Acorda:
Primer.- Atorgar, en concordança amb l’informe dels serveis tècnics municipals, la
llicència d’obres sol·licitada pel senyor Benet Cambras Jorgas consistents en
desplaçar la xemeneia de la coberta de l’edifici situat al C. Pompeu Fabra, 33.
- Aquest atorgament es realitza sense perjudici del dret de propietat i del dret de
tercers.
- 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.- Concedir un termini de 6 mesos per iniciar les obres i d’un any per acabar-les.
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.- Aprovar la liquidació, per import de 20,00 euros en aplicació de la taxa
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Cinquè.- 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.

Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que
hi pot interposar.
2.5.- Petició de llicència d’obres. Exp. 40/12 Francesc Vilalta Benedicto.
Vista la sol·licitud presentada pel senyor Francesc Vilalta Benedicto, amb DNI núm.
40253583H, per a la concessió de llicència d’obres per canviar les teules de la coberta
de l’edifici d’us residencial situat al Carburo de Sant Pau de Segúries.
Vist l’informe favorable emès per la tècnica municipal.
Vist l’informe de secretaria sobre procediment i competència,
La Junta de Govern Acorda:
Primer.- Atorgar, en concordança amb l’informe dels serveis tècnics municipals, la
llicència d’obres sol·licitada pel senyor Francesc Vilalta Benedicto consistent en
canviar les teules de la coberta de l’edifici situat al Carburo.
- Aquest atorgament es realitza sense perjudici del dret de propietat i del dret de
tercers.
- 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.- Concedir un termini de 6 mesos per iniciar les obres i d’un any per acabar-les.
Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost sobre construccions instal·lacions i
obres, per import de 600,00 €, corresponent al 4% del pressupost d’execució material
de 15.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal municipal número 5.
Quart.- Aprovar la liquidació, per import de 37,50 euros en aplicació de la taxa
regulada per l’ordenança fiscal municipal número 17.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Notificar aquest acord a la persona interessada amb indicació dels recursos que
hi pot interposar.
2.6.- Comunicació prèvia de l’activitat: Lloguer de vehicles de segona mà. (Exp.
IN 05/12 – annex exp. IN 02/12)
Vista la documentació presentada pel senyor Josep Nogué Serrat amb DNI núm.
90002081E relativa a la comunicació prèvia de l’activitat lloguer de vehicles de segona
mà, ubicada a l’Avda. de la Vall, 7 cantonada C. del Ter. de Sant Pau de Segúries.
Atès que l’activitat que es comunica es considera complementària de l’activitat de
venda de vehicles usats amb seu a l’Avda. de la Vall número 16, considerada innòcua
en regim de comunicació, de la qual en va prendre coneixement la Junta de Govern
Local en la sessió del dia 30 de maig de 2012.

Vist que aquesta activitat complementària no està inclosa en la Llei 20/2009, de 4 de
desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, i per tant es tracta
igualment d’una activitat innòcua.
Vist que la documentació aportada s’ha considerat idònia i suficient, d’acord amb
l’informe de l’enginyer tècnic municipal.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Prendre coneixement que el senyor Josep Nogué Serrat exercirà l’activitat de
lloguer de vehicles de segona mà a la finca situada a l’Avda. de la Vall, 7 cantonada C.
del Ter de Sant Pau de Segúries
Segon.- Aprovar l’autoliquidació de la taxa per import de 100,00 euros en aplicació de
l’ordenança fiscal número 18.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada amb el indicació dels
recursos que hi pot interposar.
3.- APROVACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS.

3.1.- Relació de factures 15/2012.
Examinada la relació núm. 15/2012 de factures per import de 28.472,35 € 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 16/2012.
Examinada la relació núm. 16/2012 de factures i justificants per import de 10.156,51 €
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 LIQUIDACIONS DE DRET.

4.1.- Liquidació aprofitament de Fustes. Pla 2011.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local del dia 22 de febrer de 2012 es va
adjudicar a l’empresa Explotacions Forestals J. Cunill S.L. l’aprofitament forestal en el
mont número 62 del CUP anomenat Ribes Altes i Puig Farrús, Pla 2011, d’un volum de
200 m3 al preu de 17 € el m3 més IVA.
Vist el Resum de l’aprofitament extret, comunicat pel tècnic forestal del Consorci
d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR) que contempla un excés de 18,48 m3
del volum adjudicat.
Vista la liquidació resultant de l’aprofitament obtingut per l’empresa Explotacions
Forestals J. Cunill S.L.
La Junta de Govern Local ACORDA:

Primer.- Aprovar la liquidació núm. AF11 01/12 de l’aprofitament de fustes del Pla
2011, a nom de l’adjudicatari Explotacions Forestals J. Cunill S.L.U.pel preu de
3.714,16 euros més 779.97 € d’IVA.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels
recursos que hi poden interposar.
4.2.- Liquidació Ocupació Via pública.
Vista i examinada la liquidació OVPB 201202, de la taxa per ocupació de la via pública
a nom de la contribuent Remei Ferrer i Freixa per import de 464,10 €. La Junta de
Govern Local acorda la seva aprovació.
4.3.- Acceptació declaració dels ingressos bruts, 1r. Trimestre 2012 de l’empresa
E-ON Energia S.L. 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 el primer trimestre de 2012 presentada per l’empresa E-ON Energia
S.L. Amb NIF B39540760.
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, primer
trimestre 2012, de l’empresa E-ON Energia S.L.
Segon.- Aprovar la liquidació per import de 3.72 euros corresponent a l’1.5 % del
ingressos declarats, base de la taxa (248,19 €).
5.- LICITACIÓ APROFITAMENT DE PASTURES DE LES FOREST 62 I 63 DEL CUP DE
L’ANY 2012.

Vist que per Resolució de 27 de gener de 2012 del Director General del Medi Natural i
Biodiversitat s’ha aprovat el programa anual d’aprofitaments dels terrenys forestals de
gestió pública per a l’any 2012.
Vist l’aprofitament de pastures per l’any 2012, senyalat al forest núm. 63 anomenat
Bac de les Tres Fonts i al forest núm. 62 anomenat Ribes Altes i Puigperrús, de
propietat municipal, segons el programa aprovat.
Atès que els aprofitaments s’han d’adjudicar dins l’exercici corrent, es proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
Primer.- Adjudicar els aprofitaments de pastures de l’any 2012 a l’Ajuntament de Sant
Pau de Segúries per a la distribució veïnal.
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Territorial a Girona del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya.

6.- PROPOSTA SOBRE PETICIONS I ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

6.1.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua.
Atès que el senyor Francisco Javier Peyron Ferrer amb DNI núm. 46612925K 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. 7a. 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 7a.
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.
Atès que el senyor Xavi Basagaña Morcillio amb DNI núm. 43628003Q 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 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
baixos 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.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua.
Atès que la senyora Ilda Eugenia Carranza Rodriguez amb TR X6641345A sol·licita el
dret de connexió d’aigua, per a ús domèstic, a l’habitatge situat a l’Avda. de la Vall, 46-8 2n. 5a. 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 7a.
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.
6.4.- Servei d’aigües. Petició connexió subministrament aigua.
Atès que el senyor Agustí Camps Basagaña amb DNI núm. 43629972F 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. 6a. 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 6a.
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.
6.5.- Aprovació de la clàusula addicional quarta al conveni entre el Servei Català
de la Salut i l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries, regulador de la prestació
d’assistència sanitària en el consultori municipal.
Atès que la junta de Govern Local en la sessió del dia 3 de juny de 2009 va aprovar el
conveni entre el Servei Català de la Salut i aquest Ajuntament pel qual es regula la
prestació d’assistència sanitària de cobertura pública en el consultori municipal de
Sant Pau de Segúries de data 1 de gener de 2009.
Vista la clàusula addicional quarta que fixa la contraprestació econòmica de les
prestacions assistencials pel període 1 gener a 31 de desembre de 2012, en la
quantitat màxima de 2.498,00 euros.
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Aprovar la clàusula addicional quarta reguladora de la contraprestació
econòmica pel servei en el període comprès de l’1 de gener al 31 de desembre de
2012.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde, Josep Palos i Sastre, per a la seva signatura i
quantes actuacions consideri necessàries en relació amb aquest acord.
6.6.- Aprovació de la liquidació 03/12 de despeses de funcionament i
manteniment del Consultori Municipal.
Vista la liquidació 03/12 corresponent a les despeses de funcionament i manteniment
del Consultori Municipal suportades durant el tercer trimestre de 2012 la Junta de
Govern Local acorda la seva aprovació.
6.7.- Aprovació quotes veïnals aprofitament de pastures. Pla 2012.
Vistes i examinades les liquidacions corresponents als aprofitaments de pastures del
monts comunals del Pla 2012 per la quantitat de 138,81 euros més 29.15 euros d’IVA,
queden aprovades per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Senyor President aixeca la sessió quan
manquen deu minuts per les deu del vespre i s’estén la present acta, de la qual jo, el
secretari, en dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

