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MINUTA DE L’ACTA NÚM. JGL2015/21 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIOL DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
16:00 hores del dia 15 de juliol de 2015, es 
reuneix la Junta de Govern Local a l’objecte de 
celebrar la sessió ordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. Jordi 
Batchelli Aulinas, alcalde accidental de 
l’Ajuntament i l’assistència del membres 

relacionats al marge. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i García, titular de la Corporació. 
 
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 de la convocatòria: 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
2. Factures  
2.1. Aprovació relació de factures 9/2015. 
3. Llicències  
3.1. Obres 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. Exp.: 050302.01-2015/77. 
3.1.2. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/78. 
3.1.3. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/79. 
3.1.4. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/80. 
3.1.5. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/81. 
4. Contractacions 
4.1. Subscripció a la revista Capaç de la Fundació MAP. 
5. Sol·licituds oficials 
5.1. Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a actuacions d'ordenació 
ambiental de la il·luminació exterior per a l'any 2015. 
6. Peticions 
6.1. Devolució d'ingressos indeguts -  
6.2. Sol·licitant la baixa de la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus 
municipals -  
6.3. Devolució fiança de garantia. Exp. 050302.01-2015/19. 
6.4. Concessió de subvenció a l'associació ASEDA Gambia. 
6.5. Autorització d'una activitat de tir al pla al veïnat de Freixenet. 
6.6. Sol·licitant autorització per fer excursions amb  segway -  
7. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
7.1. Proposta d'aprovació del Padró O.V.P.- mercat  3r.  trimestre 2015. 
7.2. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 5/2015. 
8. Altres assumptes pendents de resolució. 
8.1. Acord de tramesa d'expedient, compareixença en judici i nomenament de lletrat. 
Procediment abreujat 241/2015. 

Assistents 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
XAVIER JUNCÀ MORER 
XAVIER RIGAT GARDELLA 

 

Convidada  
NÚRIA MAS SOLER 
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8.2. Requeriment sobre condicions de sanitat i salubritat pública de piscina particular. 
Exp.: 0101.01-2015.19.  
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió extraordinària celebrada per la 
Junta de Govern el dia 3 de juliol de 2015 
 
2. Factures  
 
2.1. Aprovació relació de factures 9/2015. 
 
S’examinen les despeses pendents d'aprovació que integren la relació 9/2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
AUTORITZAR I DISPOSAR el pagament de les factures que es detallen en la relació 
núm. 9/2015 per un import total de 74.784,17 euros amb càrrec a les partides 
corresponents del pressupost municipal vigent, que seran abonades als respectius 
creditors d’acord amb la previsió i disponibilitats de la  Tresoreria Municipal. 
 
3. Llicències  
 
3.1. Obres 
 
3.1.1. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-
2015/77. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  

, per execució d’obres consistents en “Obres d'adequació a 
la normativa de seguretat ”, d’aquest 
municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions generals: 
 Les obres s’han de començar en un termini de quatre mesos. La caducitat per 

aquest concepte es produirà el dia 10 de novembre de 2015. 
 Les obres s’han d’acabar en un termini de dotze mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 10 de juliol de 2016. 
 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. 
 Cal disposar amb caràcter previ a l’inici de les obres, de l’acta de control de l’obra 

d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 
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2n.- DECLARAR  l’exempció  de l'autoliquidació de la taxa i l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en aplicació  de l’ordenança fiscal municipal corresponent.   
  
3r.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels 
recursos que  poden interposar. 
 
3.1.2. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/78. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució 
d’obres consistents en “Substitució d'un esglaó de pedra de Sant Vicenç malmesa ” i 
emplaçada a  d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de un mes. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 10 d'agost de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de un mes. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 10 d'agost de 2015. 
- 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. 
- Cal disposar amb caràcter previ a l’inici de les obres, de l’acta de control de l’obra 

d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 
 
2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de  en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, 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. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.1.3. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/79. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per 
execució d’obres consistents en “Reparació del teulat” i emplaçada a  
d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 10 d'octubre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de nou mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 10 d'abril de 2016. 
- 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. 
- Cal disposar amb caràcter previ a l’inici de les obres, de l’acta de control de l’obra 

d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 
 
2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de  en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, 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. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.1.4. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-
2015/80. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució 
d’obres consistents en “Reparació del pati comunitari” i emplaçada a  

 d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 10 d'octubre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 10 de gener de 2015. 
- S’han de respectar les prescripcions del RD. 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre 

seguretat i salut a la construcció. 
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- Les runes que es generin amb l’execució de les obres s’han de portar a un 
abocador autoritzat. 

- Cal disposar amb caràcter previ a l’inici de les obres, de l’acta de control de l’obra 
d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 

 
2n.- APROVAR la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i 
l'autoliquidació de la taxa per import de  en aplicació de les ordenances fiscals 
municipals corresponents. 
 
3r.- ADVERTIR que d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 5 Article 9è.7, 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. 
 
4t.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels recursos 
que poden interposar. 
 
3.1.5. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/81. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Reparació de 7 m/l de barbacana (part posterior)” i emplaçada a   

  d’aquest municipi. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal al respecte. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- CONCEDIR la llicència d’obres sol·licitada amb les següents condicions: 
 

Condicions generals: 
- Les obres s’han de començar en un termini de dos mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 10 de setembre de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 10 de novembre de 2015. 
- 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. 
- Cal disposar amb caràcter previ a l’inici de les obres, de l’acta de control de l’obra 

d’acord amb el model que figura a l’annex de l’Ordre TIC 341/2003 de 22 de juliol. 
 
2n.- DECLARAR  l’exempció  de l'autoliquidació de la taxa i l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres  en aplicació  de l’ordenança fiscal municipal corresponent.   
  
3r.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels 
recursos que  poden interposar. 
 
4. Contractacions 
 
4.1. Subscripció a la revista Capaç de la Fundació MAP. 
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Vista la proposta presentada per Hermínia Ordeig i Boladeras com a directora gerent de 
la Fundació MAP de subscripció a la revista Capaç, revista de divulgació sobre el món de 
la discapacitat amb continguts elaborats per professionals de la Fundació MAP i que 
s’edita tres cops l’any amb un cost anual de 6 euros. 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de subscriure’s a aquesta revista. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la subscripció a la revista Capaç amb un cost anual de 6 euros. 
 
2n.- INSTAR al Sr. F. Xavier Sala Pujol com a Alcalde de Camprodon perquè en nom i 
representació de l’Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
3r.- NOTIFICAR els acords precedents a les persones interessades. 
 
5. Sol·licituds oficials 
 
5.1. Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya per a actuacions 
d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a l'any 2015. 
 
Vista la Resolució TES/1522/2015, de 2 de juliol, de convocatòria de subvencions per 
actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a l’any 2015. 
 
Atès que l’Ajuntament de Camprodon vol dur a terme l’adaptació dels enllumenats 
exteriors a les prescripcions de la Llei, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya la concessió d’una subvenció per a 
actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a l'any 2015. 
  
2n.- COMPROMETRE’S a realitzar la inversió per a la qual demanem aquesta subvenció. 
    
3r.- INSTAR a l'Alcaldia presidència, el Sr. F. Xavier Sala Pujol perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
4t.- TRAMETRE certificació d’aquest acords a la Generalitat de Catalunya. 
 
6. Peticions 
 
6.1. Devolució d'ingressos indeguts -  
 
Vista la petició de   sol·licitant  la devolució de 71,94 €   
corresponents a l’impost sobre circulació de vehicles de l’any 2015 del vehicle marca SEAT  
model  Córdoba matrícula GI9043BH. 
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Atès que el ,  ha justificat  mitjançant  el certificat de 
desballestament del vehicle que figura de baixa des del passat dia  29 de maig de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-  ESTIMAR la petició  i abonar la quantitat de  71,94 € 

que corresponen a la part proporcional  de l’IVTM fins a la data del desballestament al 
compte bancari proposat. 

    
2n.- AUTORITZAR la devolució d’ingressos indeguts corresponents a la part proporcional  

de l’IVTM fins a la data del desballestament. 
 
3r.-  NOTIFICAR el present acord a la persona interessada amb expressió dels recursos que 

pot interposar i comunicar-ho a la tresoreria i la intervenció municipals. 
 
6.2. Sol·licitant la baixa de la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus 
municipals -  
 
Atès que , el passat dia 4 de desembre de 2014 i registre 
d’entrada 1715/2014 va sol·licitar la baixa dels rebuts corresponents a la taxa per a la 
prestació del servei de gestió de residus municipals de dos   habitatges situats a  

 per haver donat de baixa el 
subministrament elèctric adjuntant comprovants. 
 
Atès que degut a un error s’han inclòs de manera indeguda en el padró del primer 
semestre de 2015 de la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus municipals  
els rebuts corresponents als dos habitatges.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- ESTIMAR la petició de  en relació a la baixa del rebuts 
corresponents a la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus dels habitatges 
situats a  
 
2n.- COMUNICAR  al Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès que 
procedeixi a formalitzar  la baixa dels rebuts: 
  
Núm. Rebut Subjecte Passiu Import 
1502002407   
1502002408   
 
3r.- NOTIFICAR aquesta resolució a  i al Consorci del Servei 
de Recaptació Cerdanya-Ripollès . 
 
6.3. Devolució fiança de garantia. Exp. 050302.01-2015/19. 
 
Vista la petició de devolució de fiança dipositada  per import de 
1.500 €, en garantia de la correcta execució d’obra; i l’informe favorable emès per 
l’arquitecte municipal.  
 
La Junta de Govern ACORDA: autoritzar la devolució de la fiança sol·licitada. 
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6.4. Concessió de subvenció a l'associació ASEDA Gambia. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Meritxell Colom Marcé, com a representant de 
l’associació ASEDA GAMBIA, per a la concessió d’una subvenció per a comprar aliments 
a mares solteres del poble de Lamin, Gambia. 
 
Un cop considerada l’oportunitat i conveniència de col·laborar econòmicament amb aquesta 
iniciativa.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- COL·LABORAR amb ASEDA GAMBIA amb una donació de 100,00€. 
 
2n.- INSTAR al Sr. F. Xavier Sala Pujol com a Alcalde de Camprodon perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
3r.- NOTIFICAR els acords precedents a les persones interessades. 
 
6.5. Autorització d'una activitat de tir al pla al veïnat de Freixenet. 
 
Atesa la instància  amb registre d'entrada núm. 1077  de 8 de  juliol de 2015 presentada pel 

, sol·licitant autorització per 
a la celebració d’una tirada al plat dins de les activitats de la Festa de Freixenet per el dia 22 
d’agost de 2015, en el camp situat a la finca de Can Bola (camp sobre Cruanyes). 
 
Atès que de l’escrit presentat se’n desprèn l'autorització del propietari de la finca afectada.  
 
Atès que l’òrgan competent per a l’autorització de la tirada al plat és la Subdelegació del 
Govern a Girona. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR la realització de l’activitat que es descriu a la part no resolutòria que es 
portarà a terme durant el dia 22 d’agost de 2015 a la finca anomenada Can Bola de 
Freixenet terme municipal de Camprodon  i establir que davant de la Corporació el 
responsable d’aquesta activitat és el  
 
2r.- CONDICIONAR aquesta activitat a l’autorització per part de la Subdelegació del Govern 
a Girona i a les mesures de seguretat que es relacionen a continuació. 
 

- Els veïns afectats hauran de ser advertits amb temps  suficients de la realització de 
l’activitat 

- Els organitzadors hauran de disposar del corresponent permís de la Intervenció 
d’Armes de la Guardia Civil. 

- Els organitzadors hauran de disposar de l’autorització de la Subdelegació del Govern 
a Girona per a dur a terme l’activitat. 

 3r.- NOTIFICAR  aquest acords a les persones interessades. 
 
6.6. Sol·licitant autorització per fer excursions amb  segway -  
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Vista la petició  sol·licitant autorització per poder dur a terme petites 
excursions dins la vila de Camprodon amb segway. 
 
Atès que Camprodon es un poble turístic i durant la temporada d’estiu hi ha una gran 
afluència de visitants i per tant podria ser una activitat més. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR l’activitat per fer petites excursions amb segway dins la vila de 
Camprodon. 
 
2n.- NOTIFICAR  el present acord a l’interessat. 
 
7. Liquidacions d'ingressos de dret públic 
 
7.1. Proposta d'aprovació del Padró O.V.P.- mercat  3r.  trimestre 2015. 
 
Atesa la documentació elaborada pels serveis administratius d’aquesta Corporació en 
relació a la taxa per ocupació de la via pública – mercat  corresponent al tercer trimestre 
de l’any 2015, per un import de 2.258,62 €. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-APROVAR el padró de la taxa per ocupació de la via pública-mercat                  
corresponent al  tercer trimestre de 2015. 
 
2n.- NOTIFICAR el present acord a la tresoreria a la intervenció municipal. i                                  
publicar-ho en el Butlletí oficial de la província. 
 
7.2. Aprovació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic, relació 5/2015. 
 
Examinada la relació liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 5/2015 per import 
de  7.203,35 €.   
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la relació de liquidacions per tributs i ingressos de dret públic 5/2015 
per import de 7.203,35 €.   
 
Segon.- ORDENAR la seva notificació formal d’acord amb les normes d’exacció vigents. 
 
8. Altres assumptes pendents de resolució. 
 
8.1. Acord de tramesa d'expedient, compareixença en judici i nomenament de 
lletrat. Procediment abreujat 241/2015. 
 
Atès el Procediment abreujat 241/2015 interposat pel l’Agència Catalana de l’Aigua contra 
l’acord de la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació de data 10 d’abril de 2015, que 
desestima el recurs de reposició interposat contra la liquidació de la taxa per expedició de 
documents administratius. 
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Considerant que aquest Ajuntament té el deure inexcusable de defensar els seus  drets 
mitjançant l’exercici de les accions pertinents. 
  
Atès el que disposa l’article 78 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 26 de juny 
de 2015, BOP 129 de 7 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- COMPAREIXER I OPOSAR-SE al Procediment abreujat 241/2015 interposat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, davant del Jutjat Contenciós Administratiu 3 Girona.  
 
2n.- REMETRE al Jutjat la documentació requerida. 
  
3r.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona, l’assistència jurídica consistent en la defensa 
en judici, en l’esmentat procediment abreujat, i DESIGNAR com a lletrat el que nomeni la 
Diputació.  
 
4t.- CONSTATAR que en els arxius municipals no consta l’existència de recursos  
ordinaris que concorrin en els supòsits d’acumulació que preveu l’Art. 38 de la Llei 
29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
8.2. Requeriment sobre condicions de sanitat i salubritat pública de piscina 
particular. Exp.: 0101.01-2015.19.  
 
Vistos el informes dels vigilants municipals de data 9 i 10 de setembre de 2015 on 
s’informa de les condicions de deteriorament de l’aigua de la piscina situada al  

 que pot comportar perill per l’estat de sanitat i salubritat pública.  
 
Atès que s’ha informat verbalment als propietaris de la piscina de les queixes del veïns 
provocades per les molèsties, i malgrat tot, no s’ha procedit a la seva correcta neteja i 
desinfecció.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1.- REQUERIR , propietari,  perquè de forma immediata 
i, en tot cas en el termini no superior a DEUS DIES procedeixi a la neteja i desinfecció de 
la piscina situada al jardí de l’habitatge del  
 
2n.- ADVERTIR al titular que en cas d’incompliment del requeriment anterior, finalitzat en 
el termini concedit, l’ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a càrrec de la propietat 
i la imputació de les responsabilitats en les que hagi pogut incórrer.  
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades en l’expedient.  
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 16:35 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 




