JUNTA DE GOVERN LOCAL
Acta sessió ordinària.
Núm. 009/2016
Data : Dijous 22 de desembre de 2016
Hora: 21.05 a 23.10 hores
Lloc: Casa Consistorial.
Hi assisteixen els següents membres:
Joan Casas i Carreras, alcalde president,
Fèlix Castanyer i Santanach, 1r tinent d’alcalde
Sra. Cristina Solà i Hernández, 2a tinent d’alcalde
Sra. Eva Briceño i Muñoz, Regidora

Secretaria, la de la Corporació, Gemma Gasull i Costa.

ORDE DEL DIA:

1.- ACTA SESSIÓ ANTERIOR.

Atès el disposat a l’article 110.3 del Decret Legislatiu 28/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa
l’aprovació a la Junta de Govern Local de l’Acta número 008/2016, de 14 de novembre
de 2016.
APROVADA per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.- ACORDS ADOPTATS.
2.1 Acceptació de pressupost d’Aplicacions Energètiques de la Fusta, S.L pel
subministrament de pellet per la caldera de l’Escola Bressol.
Atès les existències de pellet s’han exhaurit i considerant necessària la compra immediata
de pellet per tal de tenir existències suficients pels mesos d’hivern que falten.
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Atès que s’ha demanar pressupost a l’empresa Aplicacions Energètiques de la Fusta, S.L

S’acorda:
PRIMER.- Aprovar el pressupost/comanda número 12/11 per import de 2.955,00 €
(3.575,55 € IVA inclòs) realitzat per la mercantil APLICACIONS ENERGETIQUES
DE LA FUSTA, S.L
SEGON- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida del capítol II, número 21000
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, fent-los saber que contra els presents
actes podran interposar-se, potestativament, i de conformitat amb l’article 124 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
recepció de la notificació, davant aquest mateix òrgan o, en el seu defecte, interposar-se
recurs contenciós-administratiu, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la
seva recepció, davant els Jutjats del Contenciós Administratiu, segons allò disposat al número
de l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció ContenciósAdministrativa, sense perjudici que pugui exercitar-se qualsevol altre que cregui convenient.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.2
Acceptació pressupost de Promocions Picart-Agusti, S.L pel lloguer d’un
camió amb cistella per tal de poder col·locar les llums de nadal als carrers i places
municipals.
Considerant de que, un any més, s’han d’engalanar els carrers i places municipals amb
adornaments nadalencs.
Atès que el consistori no disposa d’un vehicle homologat per tal de que el personal de la
brigada realitzi els treballs d’acord amb la normativa de seguretat.
Atès que s’han demanat i rebut les següents ofertes de pressupost:
1.- COALCI RENT, S.L, import de 162,55 €/dia més IVA de data 25 de
novembre.
2.- HUNE RENTAL, S.L import 174,00 €/dia més IVA i gestió de residus per
import de 12,00 €, de data 25 de novembre.
3.-PROMOCIONS PICART-AGUSTI, S.L import de 160,00 €/dia més IVA de
28 de novembre.
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Per tot el que s’ha exposat,
S’acorda:
PRIMER.- Acceptar el pressupost número 00000030 per import de 320,00 € (387,20 €
IVA inclòs) realitzat per la mercantil PROMOCIONS PICART-AGUSTI, S.L
SEGON- Aplicar la despesa amb càrrec al Pressupost de la Corporació de l’any 2016,
partida corresponent.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, fent-los saber que contra els presents
actes podran interposar-se, potestativament, i de conformitat amb l’article 124 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
recepció de la notificació, davant aquest mateix òrgan o, en el seu defecte, interposar-se
recurs contenciós-administratiu, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la
seva recepció, davant els Jutjats del Contenciós Administratiu, segons allò disposat al número
de l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció ContenciósAdministrativa, sense perjudici que pugui exercitar-se qualsevol altre que cregui convenient
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents

2.3
Acceptació pressupost Arrey Capdevila Advocats per la reclamació judicial
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols contra la Cooperativa de Consumo la
Familiar exercitant una acció declarativa de domini per prescripció adquisitiva de
la finca registral número 97 de Sant Feliu de Pallerols.
Atès que s’ha detectat la necessitat de contractar els serveis per la prestació
d’assessorament jurídic i direcció lletrada per tramitar acció declarativa de domini per
prescripció adquisitiva de la finca registral núm. 97 davant dels Jutjats d’Olot.
Considerant que a l’efecte previst a l’article 22del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la Junta
de Govern Local entén necessari que es tramiti un contracte de serveis destinat presentar acció
declarativa de domini per prescripció adquisitiva de la finca registral número 97 de Sant
Feliu de Pallerols davant del jutjat competent.
Considerant allò disposat a l’article 116 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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Considerant que s’ha obtingut una oferta de pressupost de data 17/01/2014 per part del
despatx d’advocats Arrey-Capdevila Advocats, S.L.P per import de 4.450,00 € (5.384,50 €
IVA inclòs) on s’inclou la despesa d’advocat i de Procurador.
Vist que de conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Segona del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, corresponen als Alcaldes i als Presidents de les Entitats Locals les
competències com a òrgan de contractació, respecte dels contractes d’obres, de
subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius
especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat
de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris
del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Considerant que per Decret d’Alcaldia número 018/2015 de 16 de juny 2016, l’alcaldia va
delegar a favor de la Junta de Govern Local l’adjudicació en matèria de contractació, obres
i Serveis .

S’acorda:
PRIMER.- Adjudicar a la mercantil ARREY-CAPDEVILA ADVOCATS, S.L.P amb NIF
B-17772.724 el contracte de serveis per l’assistència jurídica d’aquest Ajuntament destinat a
presentar acció declarativa de domini per prescripció adquisitiva de la finca registral
número 97 de Sant Feliu de Pallerols davant del jutjat competent, tramitat mitjançant
procediment negociat sense publicitat, per import de 4.450,00 €, als quals s’han de repercutir
934,50€ corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SEGON- Disposar la despesa per import de 3.515,50 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària corresponent del Pressupost en vigor d’aquest ajuntament per a l’exercici
2016.
TERCER.- Requerir la mercantil ARREY-CAPDEVILA, S.L.P, per tal que procedeixi a la
formalització del contracte esmentat en el termini de quinze dies hàbils següents a aquell en
què es rebi la notificació de la present adjudicació als licitadors i candidats en la forma
prevista al Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
QUART.- Notificar el present acord als interessats, fent-los saber que contra els presents actes
podran interposar-se, potestativament, i de conformitat amb l’article 124 de la Llei 39/2015
d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, recurs
de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la
notificació, davant aquest mateix òrgan o, en el seu defecte, interposar-se recurs contenciósadministratiu, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la seva recepció,
davant els Jutjats del Contenciós Administratiu, segons allò disposat al número de l’article 8
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de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa,
sense perjudici que pugui exercitar-se qualsevol altre que cregui convenient

APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents
2.4 Adjudicació contracte d’obra a la Sala de Ca les Hermanes.
Vist que l’ Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols té la necessitat d’adjudicar les obres
d’un espai de la Sala Polivalent com a punt de trobada de 69 m2.
Considerant que la Diputació de Girona va concedir una subvenció al Consistori per tal
de d’adequar un espai de la sala polivalent de Ca les Hermanes per import de 25.352,15
€.
D’acord amb la normativa vigent, es pot adjudicar directament per mitjà de contractació
menor atenent al que disposa l' article 138.3 del TRLCSP, doncs es consideren menors
els contractes d' obra d' import inferior a 50.000 euros , sense contemplar l' IVA.
Per altra banda, l' article 111 del mateix TRLCSP disposa que els contractes menors
solament exigiran l' aprovació de la despesa i l' incorporació al mateix del pressupostfactura i haurà de disposar de la corresponent documentació tècnica.
Per atendre a l' òrgan competent per adjudicar s' ha d' anar al que estableix la disposició
addicional segona de la TRLCSP. En aquest cas, és la Junta de Govern Local per
delegació (decret 018/2015) doncs l'import del contracte no supera el 10% dels recursos
ordinaris, ni els 6.000.000 d' euros ni té una durada superior a 4 anys.
Atès que el pressupost del contracte del projecte de les obres ascendeix a 33.112,59 € IVA
INCLÓS).
Ates que els tècnics municipals han demanat diferents pressupostos dependent de la tasca
a realitzar i que es detallen tot seguit:
- PUIG ALDER, S.L pressupost 151/16 per import de 16.998,54 € (20.568,23
€ IVA inclòs) on inclou els capítol 1 formació de finestres, capítol 2 formació
entrada, capítol 3 biga-gelosia i capítol 4 fusteria d’alumini.
- FUSTERIA CARLES RICH, SL pressupost 16041 per import de 5.945,00 €
(7.193,45 € IVA inclòs) pel subministrament i col·lació del tancament i armari
corades, lleixa i barra.
- GRAU SISTEMES TÈRMICS S.L pressupost 1/7616 per import 2.322,25 €
(2.809,92 € IVA inclòs) pel subministrament i col·locació d’una estufa de
pellet.
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant contractació menor per a
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realitzar l’obra d’un espai de la Sala Polivalent com a punt de trobada de 69 m2 a Sant
Feliu de Pallerols
SEGON. Autoritzar i comprometre, en quantia de 30.571,61 euros iva inclòs, la despesa
que per a aquest Ajuntament representa la contractació del servei amb càrrec a l’ aplicació
corresponent de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament.
TERCER. Adjudicar el present contracte d’obra a les següents empreses:
• PUIG ALDER, S.L amb CIF B17572959 per import de 20.568,00 € IVA
inclòs
• FUSTERIA CARLES RICH, SL amb CIF B17903782 per import 7.193,45 €
IVA inclòs.
• GRAU SISTEMES TÈRMICS S.L amb CIF B17245721 per import de
2.809,92 € IVA inclòs
QUART.- Notificar el present acord als interessats, fent-los saber que contra els presents
actes podran interposar-se, potestativament, i de conformitat amb l’article 124 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
recepció de la notificació, davant aquest mateix òrgan o, en el seu defecte, interposar-se
recurs contenciós-administratiu, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la
seva recepció, davant els Jutjats del Contenciós Administratiu, segons allò disposat al número
de l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció ContenciósAdministrativa, sense perjudici que pugui exercitar-se qualsevol altre que cregui convenient.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.5 Acceptació renuncia de l’empresa serralleria Josep Pujades i adjudicació
contracte obra Castell d’Hostoles a l’empresa Serralleria Inox i Ferro FUSMER,
S.L
Atès que per Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2016 es va adjudicar contracte
d’obra per tal de realitzar la fase 2016 del projecte de restauració del Castell d’Hostoles.
Atès que com es va acordar, es va notificar l’acord segons consta en el registre d’entrada
núm. 660 de data 17 d’octubre de 2016.
Considerant de que l’empresa Josep Pujades Rabionet el dia 2 de desembre de 2016,
registre d’entrada 1746 va presentar renuncia a l’adjudicació.
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Vist que l’ Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols manté la necessitat d’adjudicar la fase
2016 del projecte de restauració del Castell D’Hostoles per tal de poder beneficiar-se de
la Subvenció Concedida per la Diputació de Girona.
Vist els antecedents de l’acord de la Junta de Govern Local de 1/10/2016 on s’exposava
que només s’havia obtingut una sola oferta i arran de la renuncia de l’empresa
adjudicadora s’ha obtingut pressupost de la mercantil Fusmer, S.L per import 2883991 €
(34.896,29 € IVA inclòs).
D’acord amb la normativa vigent, es pot adjudicar directament per mitjà de contractació
menor atenent al que disposa l' article 138.3 del TRLCSP, doncs es consideren menors
els contractes d' obra d' import inferior a 50.000 euros , sense contemplar l' IVA.
Per altra banda, l' article 111 del mateix TRLCSP disposa que els contractes menors
solament exigiran l' aprovació de la despesa i l' incorporació al mateix del pressupostfactura i haurà de disposar de la corresponent documentació tècnica.
Per atendre a l' òrgan competent per adjudicar s' ha d' anar al que estableix la disposició
addicional segona. En aquest cas, és la Junta de Govern Local per delegació (Decret
018/2015) doncs l'import del contracte no supera el 10% dels recursos ordinaris, ni els
6.000.000 d' euros ni té una durada de més de 4 anys.
Atès que el pressupost del contracte del projecte de les obres ascendeix a 35.000,01 € IVA
INCLÓS) i inclou les partides 01-01, treballs previs, 01-02 paleteria, 01-04 serralleria i
01-05 seguretat i salut.
Vist que l’oferta econòmica presentada puja a 28.839,91 € sense iva.
Vist la proposta presentada per la mercantil serralleria Inox i Ferro Fusmer, S.L de Santa
Coloma de Farners amb CIF B17470758 és la idònia per a dur a terme l’ execució del
present contracte per import de 28.839,91 € iva exclòs i una partida d’ iva per import de
6.056,38 €, fent un total de 34.896,29 €.
S’acorda:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant contractació menor per a
realitzar l’obra de la fase 2016 del projecte de restauració del Castell d’Hostoles.
SEGON.- Autoritzar i comprometre, en quantia de 34.896,29 euros iva inclòs, la despesa
que per a aquest Ajuntament representa la contractació del servei amb càrrec a l’ aplicació
corresponent de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament.
TERCER.- Adjudicar el present contracte d’obra a l’empresa SERRALLERIA INOX I
FERRO FUSMER, S.L amb CIF B-17470758 per import de 34896,29 €, iva inclòs.
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QUART.- Notificar el present acord als interessats, fent-los saber que contra els presents
actes podran interposar-se, potestativament, i de conformitat amb l’article 124 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
recepció de la notificació, davant aquest mateix òrgan o, en el seu defecte, interposar-se
recurs contenciós-administratiu, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la
seva recepció, davant els Jutjats del Contenciós Administratiu, segons allò disposat al número
de l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció ContenciósAdministrativa, sense perjudici que pugui exercitar-se qualsevol altre que cregui convenient.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.6.- Acord canvi calendari fiscal 2017 impost Béns Immobles Rústics i Urbans
Atès que per Junta de Govern Local de data d’octubre d’1 d’octubre de 2016 es va acordar
aprovar el calendari fiscal per l’exercici 2017.
Considerat que se va procedir a notificar l’acord a l’ens Xarxa Local de Municipis de la
Diputació de Girona (XALOC) segons consta registre de sortida 637 de 13 d’octubre de
2016.
Atès que l’organisme que gestiona per delegació els tributs municipals va demanar al
Consistori un canvi de dates per la recaptació dels impostos d’IBIU i d’IBIR donat que
era l’únic municipi que fixava el període de cobrament del 15 de maig al 15 de juliol.
Vist que per l’exercici impositiu de l’any 2017 aquesta corporació ha de fixar els períodes
de cobrament en via voluntària dels diferents tributs i ingressos esmentats.
Vista la proposta elaborada per l’organisme de XALOC
S’acorda:
PRIMER: Aprovar i Establir el calendari fiscal per a l’exercici 2017 de l’IMPOST DE
BÉNS IMMOBLES RUSTIC I BÉNS IMMOBLES URBANS el període següent:
CALENDARI FISCAL 2017
IMPOST/ TAXA
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS
IMPOST DE BENS IMMOBLES RÚSTICS

PERIODE DE COBRANÇA FRACCIÓ
01/06/2017 31/07/2017 50% ‐ 50%
01/06/2017 31/07/2017

TRAMITACIÓ IMPORT
Instància
90,00 €

SEGON: Comunicar el present acord a l’organisme de XALOC.
TERCER: Sotmetre el present acord a informació pública. A tal efecte, es publicà l’edicte
corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al taulell d’edictes del
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Consistori
i
a
electronica/edictes/).

web

municipal

(http://www.santfeliudepallerols.cat/seu-

QUART: Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.”
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

2.7 Acord autorització a l’empresa Construccions Rubau, S.A. per abocar terres a
diferents indrets de Sant Feliu de Pallerols.
Atès que l’empresa Construccions Rubau, S.A per registre d’entrada 1819 de 16 de
desembre de 2016 va sol·licitar al Consistori permís per omplir amb material inert (terres)
a diferents punts de la publicació.
Atès l’informe favorable de la tècnica municipal i les condicions que així estableix,
S’acorda:
PRIMER.- Autoritzar a l’empresa RUBAU CONSTRUCCIONS, S.A amb NIF
A17013863 per tal de que avoqui terres a diferents llocs de Sant Feliu de Pallerols.
SEGON.- Requerir la mercantil RUBAU CONSTRUCCIONS, S.A., per tal que procedeixi
a la formalització del conveni en el termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què es
rebi la notificació de la present acord.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats, fent-los saber que contra els presents
actes podran interposar-se, potestativament, i de conformitat amb l’article 124 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
recepció de la notificació, davant aquest mateix òrgan o, en el seu defecte, interposar-se
recurs contenciós-administratiu, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la
seva recepció, davant els Jutjats del Contenciós Administratiu, segons allò disposat al número
de l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció ContenciósAdministrativa, sense perjudici que pugui exercitar-se qualsevol altre que cregui convenient
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.
2.8 Petició TEISA per parada a zona del polígon Industrial de la Vall d’en Bas
Atès que l’empresa de transport Transport Elèctrics Interurbans, S.A (TEISA) que realitza
el servei públic regular de Sant Feliu de Pallerols actualment, no efectua parada a l’alçada
del Polígon industrial Les Serres de la Vall d’en Bas.
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Considerant interesant la possibilitat de que els veïns i veïnes de Sant Feliu de Pallerols
puguin gaudir una parada a aquesta zona per tal d’enllaçar el servei que aquesta empresa
ofereix de Olot-Vic pel coll de Barcons.
Atès que actualment l’empresa TEISA està oferint el trajecte d’Olot a Barcelona per
Barcons amb parada al Polígon Industrial de les Serres sentit Barcelona.
S’acorda:

PRIMER.- Demanar a l’empresa de transport Transport Elèctrics Interurbans, S.A
(TEISA) que realitzi parada en els seus trajectes regulars i el bus transversal a la parada
que actualment hi ha instal·lada al Polígon Industrial de les Serres al terme municipal de
La Vall d’en Bas.
SEGON.- Notificar el present acord a la TEISA, al Departament de Mobilitat de la
Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal de la Garrotxa i a l’Ajuntament de la Vall
d’en Bas.
APROVAT per UNANIMINAT dels membres assistents.

3. LLICÈNCIES D’OBRA
3.1 Llicències d’obra.
Vistes les sol·licituds de llicència d’obres presentades per:
-

ROBIN QUESADA MONTALBAN
ANNA GRABULOSA COMAS
JARDINERIA I VIVERS SANT ISCLE, S.L
SEVERINO PÉREZ MARTINEZ
JARDINERIA I VIVERS SANT ISCLE, S.L
LLUIS POUS GRAVALOSA

Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal d’obres.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecte tècnica municipal.

S’acorda:
Primer.- Atorgar les següents llicències d’obra a:
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-

-

ROBIN QUESADA MONTALBAN, per sanejar un marge amb pedra
d’escullera i arranjar una superfície amb formigó a Sant Iscle de Coll
Tort núm. 12
ANNA GRABULOSA COMAS, per col·locar un elevador salva escales
amb cadira al carrer puig del Grúfol, núm. 15
JARDINERIA I VIVERS SANT ISCLE, S.L, per finalitzar el projecte
2008010 a la Plana
SEVERINO PÉREZ MARTINEZ, per enrajolar uns 30m2 de terrassa al
carrer Rocalba, núm. 16B
JARDINERIA I VIVERS SANT ISCLE, S.L, per continuar amb les
obres autoritzades a la llicència 2009016 al Mas Llongafollia.
LLUIS POUS GRAVALOSA, per formar caixa d’ascensor al carrer rec,
núm. 7

Segon.- Condicionar-les en els següents punts:
1.- A les condicions generals i particulars que es notificaran a l’interessat junta amb la
liquidació dels tributs municipals que correspongui i al pagament efectiu dels esmentats
tributs .
2.- L’empresa que realitzi les obres a d’estar el corrent de les obligacions fiscals i en
concret s l’impost d’Activitats Econòmiques.
3.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador controlat, i que
es tingui destinat a runes.

3.2 Llicències de primera ocupació
Tramitat el corresponent expedient i amb l’informe favorable de l’arquitecte tècnica
municipal, es concedeix la següent llicència de primera ocupació.
o

OMAR ANTONIO ASALDE CHICOMA i VERÒNICA
CARTÉS SELLAS, per l’habitatge construït al carrer Puig
Cornador, 13, d’acord amb l’expedient de la llicència d’obres
45/2014.

No haver-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 23.10 hores
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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