ESBORRANY ACTA 19/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 18 DE MAIG DE 2016

A Caldes de Malavella, el divuit de maig de dos mil setze, sota la Presidència del Sr. Alcalde
Salvador Balliu i Torroella, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, per tal de
celebrar sessió ordinària en primera convocatòria amb assistència dels Srs. Sergi Mir i
Miquel, Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch i Maria Subirana i Armengol i amb l’absència
excusada de la Sra. Gemma Alsina i Mir. Actua com a Secretària la Sra. Maria Casadevall i
Viñas.
Comprovat que el número d’assistents constitueix el quòrum establert per l’article 40 del
Reglament Orgànic Municipal, el President declara oberta la sessió a dos quarts de nou del
matí i posa en consideració dels assistents els diferents punts de l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA DEL 4 DE MAIG
Per unanimitat és aprovat l’esborrany de l’acta núm. 17/2016 corresponent a la sessió del dia
4 de maig.
SEGON.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ DE
DESPESES
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda:
1.1) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses representades per la relació de documents núm. O/2016/28, de data 18/5/2016, per
un import 22.628,93 €.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses representades per la relació de documents núm.
A/2016/18, de data 17/5/2016, per un import 12.824,42€, que figura diligenciada a
l’expedient.

TERCER.- ASSUMPTES TRIBUTARIS
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda:
2.1) Aprovar la liquidació de diferents rebuts pendents de pagament de l’activitat Teatre per
nens que es detallen a la relació de data 6 de maig de 2016, que figura diligenciada a
l’expedient.

QUART.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Vistes les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística i vistos els informes
dels serveis tècnics municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents
acords:
3.1) EXP. 527/2016.- ----.- Atès allò establert en l’art. 7 de l’Ordenança Municipal
reguladora d’obres i actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, i
d’enderrocament subjectes a règim de comunicació prèvia, de 13 de gener de 2011, en el qual
s’estableix la potestat de l’Administració municipal per inspeccionar si les obres o treballs
realitzats s’ajusten al contingut de l’escrit de comunicació.
Atès que en data 13/05/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a reformar local per botiga a Plaça Sant
Esteve, 13.
La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de
l’alcalde núm. 115/2015 de 19 de juny, acorda:
Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació
referent a reformar local per botiga a Plaça Sant Esteve, 13, sense perjudici de les futures que
es portin a terme, amb les següents condicions de llicència:
-

La propietat haurà de fer la reposició d'aquells elements situats en sòl públic que hagin
quedat malmesos a causa de les obres.
Els residus s’hauran de portar a un dipòsit controlat de runes autoritzat.
Aquesta llicencia no avalua l’adequació de les obres a l’activitat que es vol portar a
terme i la qual serà objecte d’avaluació a la correcta presentació de la Declaració
responsable, que s’haurà de fer a l’ajuntament el en moment de l’obertura.

....
3.2) EXP. 464/2016.- -------.- Atès allò establert en l’art. 7 de l’Ordenança Municipal
reguladora d’obres i actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, i
d’enderrocament subjectes a règim de comunicació prèvia, de 13 de gener de 2011, en el qual
s’estableix la potestat de l’Administració municipal per inspeccionar si les obres o treballs
realitzats s’ajusten al contingut de l’escrit de comunicació.
Atès que en data 13/05/2016, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a fer divisions en interior de local a C/
Termes Romanes, 17-19 local D.
La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de
l’alcalde núm. 115/2015 de 19 de juny, acorda:

Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació
referent a fer divisions en interior de local a C/ Termes Romanes, 17-19 local D, sense
perjudici de les futures que es portin a terme, amb les següents condicions de llicència:
-

La propietat haurà de fer la reposició d'aquells elements situats en sòl públic que hagin
quedat malmesos a causa de les obres.
Els residus s’hauran de portar a un dipòsit controlat de runes autoritzat.
Aquesta llicencia no avalua l’adequació de les obres a l’activitat que es vol portar a terme
i la qual serà objecte d’avaluació a la correcta presentació de la Declaració responsable,
que s’haurà de fer a l’ajuntament en el moment de l’obertura.

....
CINQUÈ.- ALTRES ASSUMPTES
4.1) Expedient: 100/2016
Procediment: Redacció del Pla Director del Verd Urbà de Caldes de Malavella
....
PRIMER. Dur a terme el contracte relatiu a la Redacció del PLA DIRECTOR DEL VERD
URBÀ de Caldes de Malavella , mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista ELISEU GUILLAMON VILLALBA, NIF/CIF 38083628K, per un import de
11.511,00 de base i 2.417,31 d’IVA (TOTAL: 13.928,31 €).
....
4.2) Exp. 1092/2015.- En relació l’expedient 1092/2015 de restauració de la realitat física
alterada i de l’ordre jurídic vulnerat incoat contra ----, emeto el següent
...
PRIMER.
Declarar conclòs l’expedient de restauració de la realitat física alterada amb
número d’expedient 1092/2015 i acordar el seu arxiu.
SEGON. Notificar aquesta resolució a la empresa PGA GOLF DE CALDES SA i el senyor ------, als efectes oportuns.

4.3) Expedient: 429/2016 .D’EXECUCIÓ

INFORME

-

PROPOSTA

INCOACIÓ

ORDRE

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que concorre causa d’incoació d’ordre d’execució, i de conformitat amb el que disposa
l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la següent,
...

Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre
d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 116 ubicada a
la Urbanització Can Solà Gros I, de Caldes de Malavella, propietat dels Srs. -------, consistent
en les següents actuacions:
- Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i
tota la vegetació seca.
- Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la
continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.
-Poda de les branques seques que generen un risc de caiguda.
- Tala dels pins més prims, secs i inclinats que generen un risc de caiguda. En cap cas
s’admetrà una tala indiscriminada i sense haver sol·licitat permís previ a l’Ajuntament.
- Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la, especialment de les branques
que envaeixen la via pública.
- Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus
sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.
- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via
pública com la vorera.
- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
Segon: De conformitat amb l’establert a l’article 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a
l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a
l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimi
pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el
seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat.
Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les
infraccions que s’hagin comès.
4.4) Exp. 1122/2014.- INFORME PROPOSTA
En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de les parcel·les ubicades a Llac del
Cigne, 574 i Llac del Cigne, 576 de Caldes de Malavella, amb les referències cadastrals
2221624DG8322S0001LI i 2221625DG8322S0001LI, emeto el següent informe proposta de
resolució, de conformitat amb allò que estableix l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals,
....

PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra els Srs. ------- pel
compliment del deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.
SEGON. Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement.
4.5) Expedient: 69/2016
INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que concorre causa d’incoació d’ordre d’execució, i de conformitat amb el que disposa
l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la següent,
....
Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre
d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 15 ubicada a
la Urbanització Can Carbonell, de Caldes de Malavella, propietat de la Sra. -----, consistent en
les següents actuacions:
- Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i
tota la vegetació seca.
- Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la
continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.
- Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la.
- Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus
sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.
- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via
pública com la vorera.
- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
Segon: De conformitat amb l’establert a l’article 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a
l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a
l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimi
pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el
seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat.
Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les
infraccions que s’hagin comès.
4.6) Exp. 248/2016.- INFORME - PROPOSTA D’ORDRE D’EXECUCIÓ

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que concorre causa d’imposició d’ordre d’execució, i de conformitat amb el que disposa
l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la següent
proposta d’ordre d’execució,
....
1r. Ordenar a -----, per tal que procedeixi al compliment d’aquesta ordre, en el termini de
deu (10) dies, la qual consisteix en l’adopció de les següents mesures:
- Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i
tota la vegetació seca.
- Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la
continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.
- Poda de les branques seques i/o trencades que presenten un risc de caiguda.
- Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la.
- Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus
sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.
- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via
pública com la vorera.
- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
2n. Advertir a l’ interessat que l’ incompliment d’aquesta ordre d’execució podrà donar lloc a
l’execució subsidiària per l’Ajuntament, a càrrec de l’interessat, o bé a la imposició de
multes coercitives, per import de 300€ a 3000€, d’acord amb el que estableix l’art. 225.2 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que es poden reiterar fins que es compleixi l’obligació
de conservació.
3r.- Notificar la present resolució a ----, titular de la parcel·la.
4.7) Exp. 1000/2015.- INFORME PROPOSTA
En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada CAN
SOLÀ GROS I, 40 de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral
3936405DG8333N0001EZ, emeto el següent informe proposta de resolució, de conformitat
amb allò que estableix l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
....
PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra ------, pel compliment del
deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.
SEGON. Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement.
4.8) Expedient: 1154/2015.D’EXECUCIÓ

INFORME

-

PROPOSTA

INCOACIÓ

ORDRE

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que concorre causa d’incoació d’ordre d’execució, i de conformitat amb el que disposa

l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la següent,
....
Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre
d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 560 ubicada a
la Urbanització Can Carbonell, de Caldes de Malavella, propietat de la Sra. -------, consistent
en les següents actuacions:
- Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i
tota la vegetació seca.
- Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la
continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.
- Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la.
- Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus
sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.
- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via
pública com la vorera.
- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
Segon: De conformitat amb l’establert a l’article 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a
l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a
l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimi
pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el
seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat.
Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les
infraccions que s’hagin comès.
4.9) Exp. 70/2016.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ
Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora
que concorre causa d’incoació d’ordre d’execució, i de conformitat amb el que disposa
l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la següent,
....
Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre
d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 16, ubicada a
la Urbanització Can Carbonell, d’aquesta localitat, el titular del qual és ---------, consistent en
les següents actuacions:

- Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i
tota la vegetació seca.
- Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la
continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.
- Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la.
- Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus
sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.
- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via
pública com la vorera.
- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.
Segon: De conformitat amb l’establert a l’article 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a
l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a
l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimi
pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el
seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat.
Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les
infraccions que s’hagin comès.
4.10) Exp. 1271/2014.- Vist la proposta de resolució de la instructora, Sra. Maria Subirana
Armengol, en relació a l’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 1271/2014, el
contingut del qual és:
....
PRIMER. No reconèixer al Sr. ---------, el dret a rebre una indemnització com a conseqüència
dels danys soferts a la parcel·la ubicada a la Urbanització d’Aigües Bones, C/ Roureda de Can
Roig, 16 de Caldes de Malavella, el dia 29 de setembre de 2014. Doncs, el nexe causal entre
el funcionament del servei públic i els danys soferts, no ha quedat acreditat.
SEGON. Remetre proposta de resolució, a la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya, junt
amb tots els documents, al·legacions i informacions que hi consten, perquè realitzi Dictamen
sobre la proposta rebuda.
TERCER. Notificar la Resolució als interessats juntament amb els recursos pertinents.”
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

PRIMER: Remetre proposta de resolució a la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya, junt
amb tots els documents, al·legacions i informacions que hi consten, perquè realitzi Dictamen
sobre la proposta rebuda.
SEGON: Notificar la Resolució als interessats.
4.11) Expedient n.º: 526/2016
Procediment: Llicència d’ocupació temporal Casa Rosa / Notaria
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Dos Anjos Gonzalez en data 11 de maig de
2016, Registre d’entrada núm. 2551, per tal de continuar l’exercici de la funció pública
notarial fora de les entitats bancàries i amb extensió a qualsevol persona del poble, es proposa
l’exercici de la funció a un local o dependència de l’ajuntament , i on prestar el servei com a
oficina local els dimecres a les 9:15 hores.
Vist que aquest ajuntament només disposa de l’edifici de la Casa Rosa, la Junta de Govern
Local ACORDA:
PRIMER. Atorgar llicència d’ocupació temporal per a l’ús d’una sala a l’edifici de la Casa
Rosa per a destinar-se a oficina local de la Notaria de Santa Coloma de Farners els dimecres a
partir de les 9:15 hores.
Aquest ús merita la taxa per “utilització locals” que estableix que per una reunió a la Sala o
Despatxos de la Casa Rosa merita la quantitat de 19,26€ per reunió.
SEGON. Notificar aquest acord a l’interessada.
A proposta de la Regidora delegada, s’acorda:
4.12) Aprovar els llistats provisionals de data 17 de maig de 2016 dels nens admesos a la Llar
d’Infants pel curs 2016- 2017 de les places de P-I i de P-II.
A proposta de l’Alcaldia, s’acorda:
4.13) Participar com a entitat col·laboradora al projecte El producte turístic- cultural
Vescomtat de Cabrera, impulsat pel Consell Comarcal de la Selva i que es presenta a la
convocatòria de subvencions del Programa PO FEDER de Catalunya 20147- 2020, del
Departament de Governació, administracions públiques i habitatge (ORDRE GAH/45/2016,
de 7 de març de 2016).
Aquesta participació es concretarà en una aportació econòmica de tres mil euros (3.000 €)
anuals (segons modalitat A o B), durant el període 2017- 2020 al projecte i en la col·laboració
de l’entitat per facilitar el desenvolupament de les accions i la seva difusió.
Si el projecte resulta aprovat, aquest compromís es desenvoluparà a través d’un conveni de
col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva on es descriuran totes les tasques a
realitzar i les disposicions financeres necessàries.

4.14) Exp. 916/2015.- Reparcel·lació voluntària de l’àmbit del PAU-01 Sector Golf, de
Caldes de Malavella.
INFORME-PROPOSTA DE SECRETARIA
En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació del “Projecte de reparcel·lació voluntària de
l’àmbit del PAU-01 Sector Golf, de Caldes de Malavella” i en compliment de la provisió
d'Alcaldia i de conformitat amb allò que disposa l'article 175 del Reial decret 1174/1987, de
18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'administració Local
amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar definitivament el “Projecte de reparcel·lació voluntària de l'àmbit del
PAU-01” corresponent a “l’Escriptura Pública de Reparcel.lació Voluntària” atorgada per
“PGA GOLF DE CALDAS, S.A.” , “PGA GOLF DE CATALUNYA, S.A.” i l’ Ajuntament
de Caldes de Malavella, protocolaritzada davant el Notari de l’il.lustre col.legi de Notaris de
Catalunya Sr. José María Mateu Garcia , amb el número 1736 de 29 d’abril de 2016.
SEGON. Aprovar el nomenament de l’apoderament especial d’acord amb l’art. 164.3 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme a
PGA GOLF DE CALDAS S.A. amb CIF núm. A58376104, per al desenvolupament de les
tasques pròpies de la Junta de Compensació, en els termes que es recullen a l’escriptura
referida, i comunicar el present apoderament especial al Registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores per a la seva inscripció.
TERCER.- Notificar la present Resolució a totes les persones interessades en la reparcel·lació
voluntària, i lliurar certificació de la mateixa d’acord amb allò establert a l’article 152 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme RLU-, i un exemplar del Projecte de Reparcel·lació voluntària degudament diligenciat, al
Registre de la Propietat per a la seva inscripció.
QUART. Publicar aquesta resolució d'aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província
de Girona.
La proposta és aprovada per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes de què tractar s’aixeca la sessió i d’ella la present acta del
contingut de la qual jo, la Secretària, en dono fe.

