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

Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
Atesa la sol·licitud presentada per Sergi Ruiz Navarro en representació de la mercantil
PLASANTIRS SL, de sol·licitud de la devolució de la liquidació provisional de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (en endavant ICIO) girada en data
5 de novembre de 2007 a la mercantil CONSPIME CERDAÑA SL, per import de
18.328,18,-€.
Atès que actualment PLASANTIRS SL és titular de la llicència d’obres que va ser
concedida per decret d’alcaldia de 2 de novembre de 2007, i prorrogada per decret
d’alcaldia de 9 de febrer de 2010, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar al c) de
les Eres del Pla de Sant Tirs.
Atès per tant que PLASANTIRS SL és contribuent de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres (en endavant ICIO).
Estudiada la sol·licitud i tenint en compte els antecedents que obren a l’Ajuntament.
En ús de les atribucions que m’atorga l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
HE RESOLT:
Primer.- Reconèixer a PLASANTIRS SL el dret de devolució de l’ingrés satisfet en
concepte de liquidació provisional de l’ICIO, per import de 18.328,18,- euros.
Segon.- Notificar aquesta resolució fent saber que contra la mateixa pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes des
de la notificació. Si interposa recurs de reposició aquest s’entendrà desestimat per
silenci administratiu transcorregut un mes des de la seva interposició, podent llavors
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu de Lleida.

D’aquesta resolució se’n donarà compte al ple de la corporació municipal en la propera
sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 4 de març de 2016.
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Sr. Sergi Ruiz Navarro
Josep Zulueta núm. 1, 3r 3a
25700 LA SEU D’URGELL

Senyor,

Em plau fer-vos arribar resolució d’alcaldia de dia 4 de març de 2016.

El Pla de Sant Tirs, 7 de març de 2016.
Atentament
La Secretària

Lídia Ribó Aznar

