
 

1 
 

Plaça d'Espanya, 1 - Tel. 972 74 00 05 - Fax 972 13 03 24 - 17867 CAMPRODON (GIRONA) - E-mail: registre@camprodon.cat 

N
IF

 P
-1

70
43

00
-A

 

ACTA NÚM. JGL2015/3 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 23 DE GENER DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:20 hores del dia 23 de gener 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. Esteve 
Pujol i Badà, alcalde 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. Llicències  
2.1. Obres 
2.1.1. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 
050301.01-2014/19. 
2.1.2. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-20154. 
2.1.3. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/6. 
3. Sol·licituds oficials 
3.1. Sol·licitud de serveis a Dipsalut. 
4. Peticions 
4.1. Petició de baixa de rebuts de la taxa de residus -  
representació de  
4.2. Col·laboració econòmica amb l'Associació de Comerç i Turisme de Camprodon. 
5. Expedients sancionadors de circulació 
5.1. Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, segons relació 23/01/2015. 
5.2. Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària estrangers, segons relació  22/01/2015. 
6. Assumptes sobrevinguts 
6.1. Serveis Socials. Proposta d'ajut econòmic de suport familiar. 
6.2. Serveis Socials. Proposta d'ajut econòmic de suport familiar. 
6.3. Emissió d'informe a petició de l'Agència Catalana de l Aigua (ACA). C/. Nou, 19.  
6.4. Devolució fiança de garantia. Exp. OU 6.7.1 - 030/2006. 
6.5. Devolució fiança de garantia. Exp. OU 6.7.1 - 072/2007. 
6.6. Devolució fiança de garantia. Exp. OU 6.7.1 - 038/2006. 
 

************************************************************* 
 
1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova les actes de les reunions celebrades en dates 9 i 
16 de gener de 2015.  

Assistents 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 
MIQUEL SALA PLANELLA 
XAVIER GUITART CANO 

 

S’excusen 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 

 



 

2 
 

Plaça d'Espanya, 1 - Tel. 972 74 00 05 - Fax 972 13 03 24 - 17867 CAMPRODON (GIRONA) - E-mail: registre@camprodon.cat 

N
IF

 P
-1

70
43

00
-A

 

2. Llicències  
 
2.1. Obres 
 
2.1.1. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 
050301.01-2014/19. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució 
d’obres consistents en “Millores d'adequació al turisme familiar ” i emplaçada   

 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 particulars: 
- S'atorga d'acord amb l'informe de la Comissió territorial d'urbanisme.  
 
Abans de l’inici de les obres: 
- Cal designar el constructor. 
- Cal aportar el full d’assumeix del tècnic director de les obres 

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

concepte es produirà el dia 23 d'abril de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de dotze mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 23 de gener 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. 
 
2.1.2. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-
2015/4. 
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Vista la sol·licitud presentada per , per execució d’obres 
consistents en “Substitució de les obertures de fusta de la façana” 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 23 d'abril de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 23 de juliol 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. 
 
2.1.3. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/6. 
 
Vista la sol·licitud presentada per , per execució 
d’obres consistents en “Substitució d'una porta de fusta per una de RF tallafocs” 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 23 d'abril de 2015. 
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- Les obres s’han d’acabar en un termini de sis mesos. La caducitat per aquest 
concepte es produirà el dia 23 de juliol 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. Sol·licituds oficials 
 
3.1. Sol·licitud de serveis a Dipsalut. 
 
Vista la convocatòria de serveis de Dipsalut per als següents programes de salut i 
considerada la necessitat de dur a terme els controls que reuneixen aquests programes: 
 
 Pt01: Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt risc de 

transmissió de legionel·losi 
 Pt02: Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix risc de 

transmissió de legionel·losi 
 Pt04: Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del 

consumidor 
 Pt09: Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils 
 Pm09: Programa de formació en desfibril·lació per a joves. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR l’adhesió als 5 programes mencionats de Dipsalut.    
 
2n.- INSTAR a l'Alcalde, el Sr. Esteve Pujol i Badà, perquè en nom i representació de 
l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per tal de donar efectivitat als acords 
precedents. 
 
3r.- TRAMETRE certificació d’aquest acords a Dipsalut. 
 
4. Peticions 
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4.1. Petició de baixa de rebuts de la taxa de residus -  en 
representació de  
 
Vista la petició del  en representació de  

 , sol·licitant la baixa dels rebuts corresponents a la taxa sobre 
prestació del servei de gestió de residus municipals de l’activitat de restaurant situada al 

des de l’any 2008 fins a l’any 2014 per un import total de 6.160,89 € 
(principal 4.513,40 €, recàrrecs 850,75 €, interessos 738,31 €, i costes 58,43 €). 
 
Atès que el  fins el dia 31 de desembre de 2014, no ha justificat 
davant del Consorci del Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès, la baixa de l’activitat, 
malgrat acreditar que va tramitat la baixa de l’IAE davant la Delegació de l’Agència 
Tributària  amb data 31 de desembre de 2007 (mitjançant el model 036). 
 
Atès que, d’acord amb les dades de què disposa aquest Ajuntament, resulta que el 
restaurant situada al  ha mantingut invariable la seva activitat 
econòmica fins a dates recents (finals de 2014), essent usuari del servei municipal  de 
recollida i gestió de residus sòlids, objecte de la taxa de qual reclama la baixa dels rebuts 
girats.   
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- DESESTIMAR la petició sol·licitada pel  de donar de baixa els 
rebuts corresponents a la taxa sobre prestació del servei de gestió de residus municipals 
a nom de  des de l’any 2008 a l’any 2014 de l’activitat 
del  
 
2n.- APROVAR la baixa del subjecte passiu  del 
padró de la taxa del servei municipal  de recollida i gestió de residus sòlids urbans amb 
efectes 1/01/2015.  
 
3r.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada amb expressió dels recursos que 
pot interposar. 
 
4.2. Col·laboració econòmica amb l'Associació de Comerç i Turisme de 
Camprodon. 
 
Atesa la sol·licitud de l’Associació de Comerç i Turisme de Camprodon d’ajuda 
econòmica de l’Ajuntament per a les activitats del “Pla de dinamització del comerç de 
Camprodon” dutes a terme durant el 2014 i un cop considerada l’oportunitat de 
col·laboració amb aquesta iniciativa, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la  col·laboració amb l’Associació de Comerç i Turisme de Camprodon.  
     
2n.- AUTORITZAR i disposar  la despesa, per un import de 3.000 euros amb càrrec al 

pressupost municipal del 2014, amb destí al finançament de les despeses 
previstes al “Pla de dinamització del comerç de Camprodon”.  
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3r.-  INSTAR a l'Alcaldia presidència, el Sr. Esteve Pujol i Badà perquè en nom i 
representació de l'Ajuntament porti a terme les gestions necessàries per la 
formalització i implementació  dels acords aprovats. 

 
5. Expedients sancionadors de circulació 
 
5.1. Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària, segons relació 23/01/2015. 
 
Vistes les denúncies formulades pel vigilant de Camprodon, d'acord amb l'article 51.2 de 
la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, modificada per la Llei 1/2003 de 10 de març de 
Camprodon contra els subjectes que figuren a la relació que s’adjunta, per infracció a la 
diferent normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.  
 
Vist que les esmentades denúncies no foren notificades pel vigilant controlador de zona 
blava o per l’agent denunciant a la persona denunciada en el mateix acte per les causes 
que consten la butlleta de denúncia, no constituint, tal i com determina l’article 73.2 de la 
Llei 18/2009, de 23 de novembre, acte d’inici del procediment sancionador 
 
Atès que l’article 73.1 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, estableix que el 
procediment sancionador s’incoarà d’ofici per l’autoritat competent que tingui notícia dels 
fets que puguin constituir infraccions tipificades en l’esmentat text legal, per iniciativa 
pròpia o mitjançant denúncia dels agents encarregats del servei de vigilància del trànsit i 
control de la seguretat viària o de qualsevol persona que tingui coneixement dels fets. 
 
Atès que d’aquestes denúncies es desprèn que els titulars dels vehicles indicats poden 
ser autors i responsables de la comissió d’infraccions administratives a la normativa de 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, de conformitat amb el que disposa 
l’article 9 bis de la Llei 18/2009, de 23 de novembre que modifica el RDLeg 339/1990, de 
2 de març que aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària.   
 
Vist que l’import de la sanció es determina d’acord amb l’establert als articles 67 i 68 de la 
Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la Llei sobre 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària aprovada per RDL 339/1990, de 
2 de març, que quantifica l’import de la sanció en funció del tipus d’infracció 
administrativa. 
 
Vist que l’Ajuntament ha exercit la potestat reglamentària en matèria d’ordenació de 
trànsit, d’acord amb allò que disposa l’article 93 Reial Decret 1428/2003, de 21 de 
novembre (BOE 306, de 23 de desembre de 2003), pel que s’aprova el Reglament 
General de circulació. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, l’article 15.3 del Reglament de procediment sancionador en matèria de 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (RD 320/1994, de 25 de febrer) i 
article 71.4 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre,  per la qual es modifica el text articulat 
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel RDL 
339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
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Primer. INCOAR expedient sancionador contra les persones i/o entitats que figuren al 
llistat que s’adjunta per la presumpta comissió d’una infracció administrativa a la diferent 
normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
 
Segon. NOMENAR a Secretari de la Corporació com a Instructor i com a secretari, Luís 
López i García.   
 
Tercer. NOTIFICAR aquest acord als interessats que figuren a l’annex perquè en el 
termini de VINT (20) DIES puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes en 
defensa dels seus drets o interessos i, si s’escau, proposar les proves per la seva 
defensa. 
 
ANNEX: 
Llistat corresponent a 8 expedients sancionadors que comença per exp. núm. 
2014/00098897 i finalitza per exp. núm. 2015/00001752 
 
5.2. Incoació denúncies per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària estrangers, segons relació  22/01/2015. 
 
Vistes les denúncies formulades  de Camprodon contra els subjectes que figuren a la 
relació que s’adjunta, per infracció a la diferent normativa de trànsit, circulació de vehicles 
a motor i seguretat viària.  
 
Vist que les esmentades denúncies no foren notificades pel vigilant controlador de zona 
blava o per l’agent denunciant a la persona denunciada en el mateix acte per les causes 
que consten la butlleta de denúncia, no constituint, tal i com determina l’article 73.2 de la 
Llei 18/2009, de 23 de novembre, acte d’inici del procediment sancionador 
 
Atès que l’article 73.1 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, estableix que el 
procediment sancionador s’incoarà d’ofici per l’autoritat competent que tingui notícia dels 
fets que puguin constituir infraccions tipificades en l’esmentat text legal, per iniciativa 
pròpia o mitjançant denúncia dels agents encarregats del servei de vigilància del trànsit i 
control de la seguretat viària o de qualsevol persona que tingui coneixement dels fets. 
 
Atès que d’aquestes denúncies es desprèn que els titulars dels vehicles indicats poden 
ser autors i responsables de la comissió d’infraccions administratives a la normativa de 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, de conformitat amb el que disposa 
l’article 9 bis de la Llei 18/2009, de 23 de novembre que modifica el RDLeg 339/1990, de 
2 de març que aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària.   
 
Vist que l’import de la sanció es determina d’acord amb l’establert als articles 67 i 68 de la 
Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la Llei sobre 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària aprovada per RDL 339/1990, de 
2 de març, que quantifica l’import de la sanció en funció del tipus d’infracció 
administrativa. 
 
Vist que l’Ajuntament ha exercit la potestat reglamentària en matèria d’ordenació de 
trànsit, d’acord amb allò que disposa l’article 93 Reial Decret 1428/2003, de 21 de 
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novembre (BOE 306, de 23 de desembre de 2003), pel que s’aprova el Reglament 
General de circulació. 
 
De conformitat amb l’article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, l’article 15.3 del Reglament de procediment sancionador en matèria de 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (RD 320/1994, de 25 de febrer) i 
article 71.4 de la Llei 18/2009, de 23 de novembre,  per la qual es modifica el text articulat 
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel RDL 
339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer. INCOAR expedient sancionador contra les persones i/o entitats que figuren al 
llistat que s’adjunta per la presumpta comissió d’una infracció administrativa a la diferent 
normativa de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 
 
Segon. NOMENAR a Agustí Arroyo Fuentes com a Instructor i com a secretari, Luís 
López i García.   
 
Tercer. NOTIFICAR aquest acord als interessats que figuren a l’annex perquè en el 
termini de VINT (20) DIES puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes en 
defensa dels seus drets o interessos i, si s’escau, proposar les proves per la seva 
defensa. 
 
ANNEX: 
Llistat corresponent a 1  expedients sancionadors que comença per exp. núm. 
2014/98105 i finalitza per exp. núm. 2014/98105 
 
6. Assumptes sobrevinguts 
 
6.1. Serveis Socials. Proposta d'ajut econòmic de suport familiar. 
 
En data 22 de gener de 2015, la treballadora social del Consorci de Benestar Social del 
Ripollès, ha emès un informe pel que fa a suport econòmic per al pagament de diferents 
rebuts de consum d’aigua de l’any 2013 i 2014 per un import total de 365,19 € d’una 
família del municipi amb greus dificultats econòmiques, proposant que l’Ajuntament 
assumeixi aquest cost.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- ATORGAR l’ajut econòmic de suport familiar per import de 314,51 € amb destí a 
l’abonament de diferents rebuts de  consum d’aigua de l’any 2013 i 2014, fins a la data 
que la família figurava empadronada a Camprodon  quedant una 
diferència de 50,68 € que haurà d’abonar el propietari de l’habitatge. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i  als serveis socials de 
l’Ajuntament,  i donar compte a  la intervenció municipal. 
 
6.2. Serveis Socials. Proposta d'ajut econòmic de suport familiar. 
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En data 22 de gener de 2015, la treballadora social del Consorci de Benestar Social del 
Ripollès, ha emès un informe pel que fa a suport econòmic per al pagament de diferents 
rebuts de consum d’aigua de l’any 2014 per un import total de 112,65 € d’una família del 
municipi amb greus dificultats econòmiques, proposant que l’Ajuntament assumeixi 
aquest cost.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- ATORGAR l’ajut econòmic de suport familiar per import de 112,65 € amb destí a 
l’abonament de diferents rebuts de  consum d’aigua de l’any 2014. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i  als serveis socials de 
l’Ajuntament,  i donar compte a  la intervenció municipal. 
 
6.3. Emissió d'informe a petició de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).   
 
Vista la sol·licitud d’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb registre d’entrada núm. 
93/2015 de data 21 de gener, sobre l’execució de treballs de tala d’arbres  

 de Camprodon, a petició de  
 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- AUTORITZAR el lliurament a l’Agència Catalana de l’Aigua, del certificat de l’informe 
tècnic de data 23 de gener de 2014 en relació l’execució de treballs de tala d’arbres  

 de Camprodon. 
 
2n.- APROVAR la liquidació de la Taxa per import de 69,42 € en aplicació de l’Ordenança 
fiscal núm. 13 Art. 6 N).  
 
6.4. Devolució fiança de garantia. Exp. OU 6.7.1 - 030/2006. 
 
Vista la petició de devolució de fiança dipositada pel  per import de 
1.800 €, 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. 
 
6.5. Devolució fiança de garantia. Exp. OU 6.7.1 - 072/2007. 
 
Vista la petició de devolució de fiança dipositada pel  per import 
de 1.800 €, 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. 
 
6.6. Devolució fiança de garantia. Exp. OU 6.7.1 - 038/2006. 
 
Vista la petició de devolució de fiança dipositada pel  per import de 
1.800 €, en garantia de la correcta execució d’obra; i l’informe favorable emès per 
l’arquitecte municipal.  
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La Junta de Govern ACORDA: autoritzar la devolució de la fiança sol·licitada. 
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 21:20 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 




