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ACTA NÚM. JGL2015/5 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 13 DE FEBRER DE 2015 

 
A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:30 hores del dia 13 de febrer 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 i comunicacions prèvies 
2.1. Obres 
2.1.1. Concessió llicència d'obres.  . Exp.: 050302.01-2015/13. 
2.1.2. Concessió llicència d'obres. . Exp.: 050302.01-2015/15. 
3. Contractacions 
3.1. Contractació d'EDR Festes per a l'actuació de  amb l'espectacle 
Band'D'Festa al Carnaval el 14 de febrer. 
3.2. Contractació d'EDR Festes per a l'actuació de DEGALA.CAT amb l'espectacle La Sal 
dels Mars al carnaval infantil del 15 de febrer. 
3.3. Contractació d'EDR Festes per a l'actuació de Raul Rodriguez amb l'espectacle 
Magic Raul al geriàtric el 7 de març. 
4. Sol·licituds oficials 
4.1. Sol·licitud de subvenció per a actuacions en camins rurals i materia forestal, any 
2015. 
5. Peticions 
5.1.  Bonificació vehicle històric -  
5.2.  Bonificació vehicle històric -  
5.3.  Bonificació vehicle històric -   
5.4. Concessió quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   amb 
motiu de jubilació -  
5.5. Concessió quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   amb 
motiu de jubilació -  
5.6. Bonificació vehicle per minusvalidesa -   
6. Expedients sancionadors de circulació 
6.1. Baixa per error dades -  conductors estrangers no localitzats o matrícula errònia. 
6.2. No admetre a tràmit el recurs de revisió interposat segons relació 10/02/2015. 
 

************************************************************* 
 

Assistents 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
JOSEP A. JUNCÀ VIDAL 
JOAN GUILLAUMES VILA 
MARTÍ PUJOL SURIÑACH 

 

Convidats 
MIQUEL SALA PLANELLA 
XAVIER GUITART CANO 
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1. Actes pendents d'aprovar 
Sense esmenes ni correccions s’aprova l’acta de la reunió celebrada per la Junta de 
Govern el dia 6 de febrer de 2015.  
 
2. Llicències  
 
2.1. Obres 
 
2.1.1. Concessió llicència d'obres.  . Exp.: 050302.01-2015/13. 
 
Vista la sol·licitud presentada per  per 
execució d’obres consistents en “connexió a la xarxa de gas propà” 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 particulars: 
- Les obres es realitzaran d'acord amb l'ordenança d'obres a la via pública.  
- Abans de l'inici de les obres cal comunicar-ho a l'Ajuntament.  

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

concepte es produirà el dia 13 d'abril de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de tres mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 13 de maig 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. 
 
2.1.2. Concessió llicència d'obres.  Exp.: 050302.01-2015/15. 
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Vista la sol·licitud presentada per , per execució 
d’obres consistents en “Substitució de panell de planxa prelacada de color granate, amb 
aïllament incorporat” 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 particulars: 
- Abans de l’inici de les obres cal aportar un aval per import de 2.000,- € per tal de 

garantir la reposició dels elements d’urbanització que es puguin malmetre durant 
les obres i la resta de condicions.  

- D’acord amb el Decret 201/1994 cal que el sol·licitant de la llicència acrediti 
davant de l’Ajuntament haver signat amb gestor autoritzat el document 
d’acceptació dels residus de l’enderroc, abans de l’inici de les obres. 

- Cal aportar full de gestió de residus. 
- Caldrà coordinar els possibles talls de circulació amb els horaris i terminis que 

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

concepte es produirà el dia 13 d’abril de 2015. 
- Les obres s’han d’acabar en un termini de quatre mesos. La caducitat per aquest 

concepte es produirà el dia 13 de juny 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 provisionalment l’autoliquidació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i de la taxa per import de  en aplicació de les ordenances 
fiscals municipals corresponent; pendents de la comprovació del pressupost de l’actuació. 
 
3r.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades amb indicació dels 
recursos que poden interposar. 
 
3. Contractacions 
 
3.1. Contractació d'EDR Festes per a l'actuació de  amb l'espectacle 
Band'D'Festa al Carnaval el 14 de febrer. 
 
Vista l’oferta de contractació d’EDR Festes de  pel dia 14 de febrer, per la 
celebració dels actes de Carnaval, per un import total de 3.388,00 euros (iva inclòs).  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en 
virtut de les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest ajuntament. 
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La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la contractació de l’actuació musical proposada i procedir a la signatura 
dels contractes a formalitzar amb l’empresa. 
 
2n.- AUTORITZAR i ATORGAR apoderament suficient a l’empresa contractada per tal 
que procedeixi, en nom de l’Ajuntament a la formalització i liquidació de les altes i 
cotitzacions patronals corresponents a la Seguretat Social dels artistes contractats.  
 
3r.- INSTAR al Sr. Alcalde la signatura i formalització del contracte. 
 
4t.- COMUNICAR aquest acord a l’artista contractat i a intervenció i tresoreria.  
 
3.2. Contractació d'EDR Festes per a l'actuació de DEGALA.CAT amb l'espectacle 
La Sal dels Mars al carnaval infantil del 15 de febrer. 
 
Vista l’oferta de contractació d’EDR Festes del grup DEGALA.CAT per a l’espectacle La 
Sal dels Mars pel dia 15 de febrer, per la celebració dels actes de carnaval infantil, per un 
import total de 907,50 euros (iva inclòs).  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en 
virtut de les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest ajuntament. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la contractació de l’actuació musical proposada i procedir a la signatura 
dels contractes a formalitzar amb l’empresa. 
 
2n.- AUTORITZAR i ATORGAR apoderament suficient a l’empresa contractada per tal 
que procedeixi, en nom de l’Ajuntament a la formalització i liquidació de les altes i 
cotitzacions patronals corresponents a la Seguretat Social dels artistes contractats.  
 
3r.- INSTAR al Sr. Alcalde la signatura i formalització del contracte. 
 
4t.- COMUNICAR aquest acord a l’artista contractat i a intervenció i tresoreria.  
 
3.3. Contractació d'EDR Festes per a l'actuació de  amb l'espectacle 
Magic Raul al geriàtric el 7 de març. 
 
Vista l’oferta de contractació d’EDR Festes de  per a l’espectacle Magic 
Raul al geriàtric el dia 7 de març, per un import total de 423,50 euros (iva inclòs).  
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en 
virtut de les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest ajuntament. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APROVAR la contractació de l’actuació musical proposada i procedir a la signatura 
dels contractes a formalitzar amb l’empresa. 
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2n.- AUTORITZAR i ATORGAR apoderament suficient a l’empresa contractada per tal 
que procedeixi, en nom de l’Ajuntament a la formalització i liquidació de les altes i 
cotitzacions patronals corresponents a la Seguretat Social dels artistes contractats.  
 
3r.- INSTAR al Sr. Alcalde la signatura i formalització del contracte. 
 
4t.- COMUNICAR aquest acord a l’artista contractat i a intervenció i tresoreria.  
 
4. Sol·licituds oficials 
 
4.1. Sol·licitud de subvenció per a actuacions en camins rurals i materia forestal, 
any 2015. 
 
Vista la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions per a actuacions en 
camins rurals i matèria forestal per a l’any 2015, publicada al BOP núm. 26 de 9 de febrer 
de 2015, 
 
Un cop considerada la oportunitat i conveniència de sol·licitar aquesta subvenció, 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona la concessió d’una subvenció per a actuacions 
en camins rurals i matèria forestal, any 2015. 
  
2n.- COMPROMETRE’S a realitzar la inversió per a la qual demanem aquesta subvenció. 
    
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 tal de donar 
efectivitat als acords precedents. 
 
4t.- TRAMETRE certificació d’aquest acords a la Diputació de Girona. 
 
5. Peticions 
 
5.1.  Bonificació vehicle històric -  
 
Vista la petició del , sol·licitant una bonificació de la 
taxa de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle marca MERCEDES model 
Benz matrícula  2544HCK. 
 
Atès que l’ordenança fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, l’article 5è. apartat 3 diu : 
 
”La Comissió de Govern, podrà atorgar una bonificació de fins el 100 per 100 de la quota 
de l’impost pels vehicles històrics, quan els interessats instin la seva concessió indicant 
les dades del vehicle i acreditin suficientment aquella qualitat”. 
 
Atès que de la documentació aportada se’n desprèn el caràcter històric d’aquell vehicle, 
constant com a data de matriculació el dia  20 d'agost de 1985 . 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
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1r.-  ATORGAR la bonificació del 100 % de la Taxa sobre Vehicles de Tracció Mecànica al 

 del vehicle marca MERCEDES  model Benz 
matrícula 2544HCK. 

    
2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta bonificació 

tindrà efectes per a l’exercici 2016 i successius. 
 
5.2.  Bonificació vehicle històric -  
 
Vista la petició del , sol·licitant una bonificació de la taxa de l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle marca RENAULT model R-5 matrícula  C-
2283-AH. 
 
Atès que l’ordenança fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, l’article 5è. apartat 3 diu : 
 
”La Comissió de Govern, podrà atorgar una bonificació de fins el 100 per 100 de la quota 
de l’impost pels vehicles històrics, quan els interessats instin la seva concessió indicant 
les dades del vehicle i acreditin suficientment aquella qualitat”. 
 
Atès que de la documentació aportada se’n desprèn el caràcter històric d’aquell vehicle, 
constant com a data de matriculació el dia  3 de setembre de 1987 . 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.-  ATORGAR la bonificació del 100 % de la Taxa sobre Vehicles de Tracció Mecànica al 

 del vehicle marca RENAULT  model R-5 matrícula C-2283-AH. 
    
2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta bonificació 

tindrà efectes per a l’exercici 2016 i successius. 
 
5.3.  Bonificació vehicle històric -   
 
Vista la petició del , sol·licitant una bonificació de la taxa de l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle marca RENAULT model R-6 matrícula  B-
6488-BW. 
 
Atès que l’ordenança fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, l’article 5è. apartat 3 diu : 
 
”La Comissió de Govern, podrà atorgar una bonificació de fins el 100 per 100 de la quota 
de l’impost pels vehicles històrics, quan els interessats instin la seva concessió indicant 
les dades del vehicle i acreditin suficientment aquella qualitat”. 
 
Atès que de la documentació aportada se’n desprèn el caràcter històric d’aquell vehicle, 
constant com a data de matriculació el dia  14 d'octubre de 1976 . 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
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1r.-  ATORGAR la bonificació del 100 % de la Taxa sobre Vehicles de Tracció Mecànica al 
 del vehicle marca RENAULT  model R-6 matrícula B-6488-BW. 

    
2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta bonificació 

tindrà efectes per a l’exercici 2016 i successius. 
 
5.4. Concessió quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   
amb motiu de jubilació - . 
 
Vista la petició presentada per la    sol·licitant la quota reduïda 
de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals del C/. València, 
45 01 d’aquesta Vila. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APLICAR la quota reduïda de l’ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa per 
a la prestació del servei de gestió de residus municipals. 
 
 2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta excepció            
tindrà efectes a partir de l’exercici  2015 i successius. 
 
5.5. Concessió quota reduïda taxa per a la prestació del servei de gestió de residus   
amb motiu de jubilació -  
 
Vista la petició presentada pel    sol·licitant la quota reduïda de la taxa 
per a la prestació del servei de gestió de residus municipals del  
d’aquesta Vila. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- APLICAR la quota reduïda de l’ordenança fiscal número 19 reguladora de la taxa per 
a la prestació del servei de gestió de residus municipals. 
 
 2n. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i establir que aquesta excepció            
tindrà efectes a partir de  l’exercici  2015 i successius. 
 
5.6. Bonificació vehicle per minusvalidesa -   
 
Atesa la instància  presentada pel  en relació a l’exempció de l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
Atès que a l’Ordenança Fiscal número 3 corresponent a l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, l’article 4t. apartat 1.g,  diu que són exempts de l’impost: 
 
         “Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús 

exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites 
circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els 
destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta 
condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. A aquests efectes, tindran 
també la consideració de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 
per 100 els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió 
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d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els 
pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o 
de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà 
d’aplicació a les persones pensionistes d’invalidesa que als 65 anys optin per una 
pensió de jubilació ordinària, a les persones que acreditin una incapacitat parcial ni a 
les persones que han deixat de tenir la condició d’incapacitat o classes passives.  

 
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats 
hauran d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la 
discapacitat emès per l’òrgan competent. 

 
Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud 
una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si aquest serà conduït 
per ell mateix o bé es destinarà al seu transport. 

 
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de 
conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual 
s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.  

 
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes 
passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.  
 

Atès que el ,  ha justificat  mitjançant  el document de la seguretat 
social revaloració 2014 que té una jubilació d’incapacitat total  i permanent. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA: 
 
1r.- ATORGAR l’exempció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica al  

 del vehicle marca Peugeot  model 207 matrícula 3218GST. 
    
2n.- NOTICAR aquest acord a les persona interessada i establir  que aquesta excepció 

tindrà efectes per a l’exercici 2015 i successius. 
 
6. Expedients sancionadors de circulació 
 
6.1. Baixa per error dades -  conductors estrangers no localitzats o matrícula 
errònia. 
 
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 o 
controladors de la zona blava per infraccions a la normativa de trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat viària, realitzades per conductors estrangers amb vehicles 
amb matrícula espanyola o comeses amb vehicles amb matrícula estrangera que figuren 
al llistat annex. 
 
Vist que un cop notificat l’acord d’inici al conductor estranger aquest ha posat de manifest 
l’existència d’una errada en les dades relatives a la matrícula recollides en la denúncia. 
 
Vist que no ha estat possible la identificació dels titulars dels vehicles denunciats, on el 
conductor era absent en el moment de la infracció, en el cas de vehicles amb matrícula 
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estrangera, bé perquè l’Estat al qual pertany el vehicle denunciat no ha contestat, bé 
perquè la matrícula que consta a la denúncia no contempla tots els requisits legals per 
identificar a quin país pertany. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 9 i 9 bis del RDL 339/1990 de 2 de març, pel 
qual s’aprova la Llei  de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària  
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 15 de juny 
de 2011, BOP 130 de 8 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
 
ÚNIC.- ARXIVAR I SOBRESSEURE el procediment sancionador de les denúncies que 
figuren al llistat. 
 
ANNEX: 
Llistat corresponent a 1 expedients sancionadors per infracció administrativa en matèria 
de trànsit. Comença per 2013/00061927 i finalitza per 2013/00061927 
 
6.2. No admetre a tràmit el recurs de revisió interposat segons relació 10/02/2015. 
 
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, 
contra els subjectes que figuren al llistat annex per infraccions a la normativa de trànsit.  
 
Vistos els escrits presentats pels interessats, els quals en virtut de l’establert a l’article 
110.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener, 
es consideren recursos extraordinaris de revisió  atenent que les sancions en matèria de 
trànsit són fermes en el moment de la interposició de l’escrit i per tant només cap contra 
les mateixes recurs extraordinari de revisió . 
 
Vistos els motius establerts a l’article 118 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre 
modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener, el qual estableix:  
 

“1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso 
extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será 
el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:  
1.ª Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios 
documentos incorporados al expediente.  
2.ª Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, 
aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.  
3.ª Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios 
declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.  
4.ª Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, 
cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya 
declarado así en virtud de sentencia judicial firme. “ 

Vist l’establert a l’article 119.1 de l’esmentat text legal i tenint en compte que els 
recursos presentats no contemplen cap dels motius taxats per a la interposició del 
recurs. 
 
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’Alcaldia (Decret de data 15 de juny 
de 2011, BOP 130 de 8 de juliol); per unanimitat, ACORDA: 
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Primer.- NO admetre a tràmit els recursos de revisió interposats segons relació annexa 
per infracció en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 
 
Segon.- CONFIRMAR les resolucions emeses . 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
ANNEX: 
Llistat que conté 1 recursos no admesos a tràmit presentats pels interessats per la 
comissió d’una infracció contra normes de trànsit i seguretat viària, dins del municipi que 
comença i finalitza per 2014/00038650  
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són les 21:30 hores, el Sr. Alcalde President 
aixeca la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 
 




