AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)

DECRET 33/2016
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
En relació a la sol·licitud de Marc González Cerdà, en representació de CAL GINESTÓ,
S.C.P., de 16 de març de 2016, de llicència d’obres per plataforma per silo, annex per
bany, i contenidor per recollida de cadàvers, a la Granja de Cal Ginestó d’Arfa.
Atès l’informe del tècnic municipal de 22 d’abril de 2016.
Atès l’informe dels serveis veterinaris de l’Oficina Comarcal del DARP a l’Alt Urgell de 2
de maig de 2016.
HE RESOLT:
Atorgar a CAL GINESTÓ, S.C.P. la llicència d’obres de referència.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la propera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 2 de maig de 2016.
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AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)

Sr. Marc González Cerdà
CAL GINESTÓ, S.C.P
25713 ARFA

Senyor,
Atesa la vostra petició de 16 de març de 2016, en representació de CAL GINESTÓ,
S.C.P., de llicència d'obres per plataforma per silo, annex per bany, i contenidor per
recollida de cadàvers, a la Granja de Cal Ginestó d’Arfa, us comunico que per Decret
d'Alcaldia de 2 de maig de 2016, se us va concedir la llicència de referència, amb les
condicions assenyalades al dors.
L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que correspon pagar és de
60,-€, quantitat a ingressar al compte núm. 2100.3603.78.2500017170, de la Caixa
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, oficina de la Seu d'Urgell, a nom d'Ajuntament de
Ribera d'Urgellet.
Un cop feta aquesta liquidació de l'impost, us trametrem la llicència corresponent.
Us demano que no demoreu el compliment d'aquest tràmit, requisit previ i
indispensable per l'obtenció de la llicència.
El Pla de Sant Tirs, 3 de maig de 2016.
Atentament
L'Alcaldessa
Josefina Lladós Torrent

AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)

Sr. Marc González Cerdà
CAL GINESTÓ, S.C.P
25713 ARFA

Senyor,
Atesa la vostra petició de 16 de març de 2016, en representació de CAL GINESTÓ, S.C.P, per
Decret d'Alcaldia de data 2 de maig de 2016, se us va concedir llicència d'obres per
plataforma per silo, annex per bany, i contenidor per recollida de cadàvers, a la Granja de Cal
Ginestó d’Arfa, amb subjecció a:
CONDICIONS GENERALS:
1. Les obres s'executaran amb estricte respecte del projecte presentat.
2. No es podrà ocupar la via pública amb materials ni bastides que obstrueixin la normal
circulació.
3. Aquesta llicència s'atorga:
3.1. Salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici del de tercer, i no podrà ser invocada
per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui incorre el seu titular.
3.2. Sense perjudici d'altres llicencies, permisos i/o autoritzacions que li corresponguin.

4. Es complirà la llei de veïnatge i la de les regulacions de les servituds.
5. Es dóna un termini de 12 mesos per a la terminació de les obres.
S’ADJUNTA INFORME DEL TÈCNIC MUNICIPAL.
Consta ingressat l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per import de 60,- €.
Un cop finalitzades les obres, els serveis tècnics municipals procediran a efectuar visita de
comprovació de que aquestes s’ajustin a l’autorització concedida.
El Pla de Sant Tirs,
d
L'alcaldessa
Josefina Lladós Torrent

de 2016.

RECURSOS: Contra l'anterior resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar:
Recurs de reposició potestatiu davant de l'Alcaldia en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que estableix l'article 116 de la
Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Alternativament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des del dia de recepció d'aquesta notificació,
d'acord amb el que estableixen els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que cregueu adient.

DILIGÈNCIA:
Amb aquesta data ha estat presentada al Registre General la instància formulada per Marc
González Cerdà, en representació de CAL GINESTÓ, S.C.P, que resta numerada amb el núm.
186 del Registre d'Entrada de Documents. Atès l’article 81 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, “les llicències
d’obres previstes a l’article 75.2 i 75.4 d’aquest Reglament per les actuacions respecte de les
quals la normativa reguladora exigeix projecte, s’han d’atorgar o denegar de manera
motivada en el termini de dos mesos, i les de la resta en el d’un mes. Aquests terminis es
comencen a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de la presentació de la
sol·licitud.” No obstant, no s’adquireixen per silenci administratiu facultats contràries a
l’ordenació urbanística.
En dono compte a la Sra. alcaldessa.
El Pla de Sant Tirs, 16 de març de 2016.
La secretària
Assabentat
L'alcaldessa

Lídia Ribó Aznar

Josefina Lladós Torrent

DECRET:
Amb la mateixa data, passeu a informe de l'Arquitecte Municipal i un cop emès aquest,
passeu a la resolució de la Corporació Municipal en la seva primera sessió, o a Resolució de
l'Alcaldia.
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa
Josefina Lladós Torrent
La secretària, Lídia Ribó Aznar

DILIGÈNCIA.- S’adjunta informe del tècnic
El Pla de Sant Tirs, 22 d’abril de 2016.
La secretària, Lídia Ribó Aznar

CERTIFICACIÓ:
La sotasignada Secretària d'aquest Ajuntament,
CERTIFICO: que per Decret d'Alcaldia de 2 de maig de 2016, es va concedir a Marc González
Cerdà, en representació de CAL GINESTÓ, S.C.P, llicència d'obres per plataforma per silo,
annex per bany, i contenidor per recollida de cadàvers, a la Granja de Cal Ginestó d’Arfa.
I perquè consti al seu expedient, expedeixo la present al Pla de Sant Tirs, 3 de maig de2016.
Vist i plau
L'alcaldessa
La secretària
Josefina Lladós Torrent
Lídia Ribó Aznar

En cas de resolució d'Alcaldia:
Amb el vist i plau del regidor d’urbanisme, Miquel Caminal Cerdà

DILIGÈNCIA:
Per a fer constar que s'ha comunicat l'acord precedent a l'interessat mitjançant escrit, el
duplicat del qual s'uneix a aquest expedient.
El Pla de Sant Tirs, 3 de maig de 2016
La secretària, Lídia Ribó Aznar

Drets: 60,-€

CONDICIONS GENERALS:
1. Les obres s'executaran amb estricte respecte del projecte presentat.
2. No es podrà ocupar la via pública amb materials ni bastides que obstrueixin la normal
circulació.
3. Aquesta llicència s'atorga:
3.1. Salvaguardant el dret de propietat i sense perjudici del de tercer, i no podrà ser invocada
per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui incorre el seu titular.
3.2. Sense perjudici d'altres llicencies, permisos i/o autoritzacions que li corresponguin.

4. Es complirà la llei de veïnatge i la de les regulacions de les servituds.
5. Es dóna un termini de 12 mesos per a la terminació de les obres.
S’ADJUNTA INFORME DEL TÈCNIC MUNICIPAL.

