
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 D´OCTUBRE 

DE 2019 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000038  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 28 d´octubre de 2019 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Pere Garriga Sola, Alcalde 
M.Remei Artigas Crosas, Regidor/A 
Marti Pastells Sanchez, Regidor/A 
Manel Serras Vila, Regidor/A 
Judit Prat Gelpi, Regidor/A 
 
Joana Maria Llor Serra, Secretària 
 
 
Desenvolupament de la sessió.  
 
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
1.0.- Lectura i aprovació si escau de l'acta de la sessió anterior 
S’aprova l’acta corresponent a la Junta de Govern Local de data 21 d’octubre de 2019 
 
2.0.- Alcaldia 
 
2.1.- Canvi titularitat i retorn nínxol 
 
Vista la sol.licitud  presentada pel Sr. F F P, en la que manifesta la pèrdua del títol 
corresponent al nínxol núm. 76 del carrer Sant Joan, i als efectes de canviar la 
titularitat i retornar a l’Ajuntament la concessió de l’esmentat  nínxol, que va a nom del 
seu pare, ja difunt. 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm. 76 del carrer Sant Joan. 
 
La nova titularitat serà a nom de F F P. 
 
La taxa per aquest canvi és de 74 €. 
 
Un cop realitzat aquest canvi de titularitat, es procedirà a l’acceptació del retorn del 
nínxol a l’Ajuntament amb les condicions que diu l’article 8è. del reglament del 
cementiri municipal. 
 



 
 
 
L’import d’aquest rescat és de 560 €, aquest any 2019, que li seran abonats en el 
compte que ens ha facilitat per aquest fi. 
 
La taxa pel canvi de titularitat es descomptarà de l’abonament que l’Ajuntament ha de 
fer el rescat. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- Canvi titularitat i retorn titularitat nínxol 
 
 
Vista la sol.licitud presentada pel Sr. F F P, en la que manifesta la pèrdua del títol 
corresponent al nínxol núm. 23 del Cr  Sant Isidre, i als efectes de canviar la titularitat i 
retornar a l’Ajuntament la concessió de l’esmentat nínxol, que va a nom del la seva 
mare, ja difunta. 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm. 23 del carrer Sant Isidre. 
 
La nova titularitat serà a nom de  F F P. 
 
La taxa per aquest canvi és de 74€. 
 
Un cop realitzat aquest canvi de titularitat, es procedirà a l’acceptació del retorn del 
nínxol a l’Ajuntament amb les condicions que diu l’article 8è. del reglament del 
cementiri municipal. 
 
L’import d’aquest rescat és de 560 €, aquest any 2019, que li seran abonats en el 
compte que ens ha facilitat per aquest fi. 
 
La taxa pel canvi de titularitat es descomptarà de l’abonament que l’Ajuntament ha de 
fer el rescat. 
  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Comerç 
 
3.1.- Pagament monitoratge festa del comerç 
 
 
Vist la celebració de la 1a Festa del Comerç el dia 13 d’octubre organitzada per 
l’Associació de Comerç d’Arbúcies. 
 
Vist les diferents activitats realitzades i la necessitat de monitors per dinamitzar-les  
 
Atès que existeix consignació pressupostària per a la despesa que hi representa.  
 
 



 
 
 
S’ACORDA :  
 
Primer.- Atorgar una subvenció de 160 € a l’Associació Comerç Arbúcies pel 
monitoratge de la festa 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
4.0.- Esports 
 
4.1.- Contractació d'un servei de transport a l'empresa Hispano Hilarienca - 
Teisa, per anar a la trobada de clubs de lectura gironins de Caldes de Malavella, 
el 16 de novembre de 2019 
 
 Aprovació de la contractació d’un servei de transport a l’empresa Hispano-Hilarienca – 
Teisa, per anar a la trobada de clubs de lectura gironins a Caldes de Malavella, dins el 

programa de la Diputació de Girona: “Un llibre, un destí”, amb Rafael Nadal .   
 
S’ACORDA 
 
Realitzar la contractació del transport a Hispano Hilarienca – Teisa, per un import de 
255 € 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
5.1.- Compra de cortines pels despatxos de l'edifici de l'Ajuntament 
 
Vista el pressupost presentat i atès la necessitat  d’adquirir cortines pels diferents 
despatxos de l’edifici de l’ajuntament.  
 
Atès que existeix consignació pressupostària per a la despesa que hi representa.  
 
S’ACORDA :  
 
Primer.- Aprovar el pressupost presentat, i encarregat a SOLER TAPISSERS, SL, per 
la compra i instal·lació de cortines enrotllables per un import total de 2.643,73 € (inclòs 
21% IVA).  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.2.- Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA:  
 
Aprovar la següent relació de factures : 
 



 
 
 

ABELARDO MARTIN EXPOSITO 56,00 

ABELARDO MARTIN EXPOSITO 29,60 

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
SAU 19.915,42 

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
SAU 524,09 

ARNAU VILELLA SÁNCHEZ 1.768,00 

ASSOCIACIÓ H6 TEATRE 300,00 

CARLOS GONZÁLEZ - CONTRUCCIONS CARLES 3.959,29 

COMUNICACIONS I SEGURETAT SERRA 338,80 

CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA CATALUNYA 132,50 

CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA GIRONA - ATM 31,21 

CONTROLPLAGA QUALITY SERVICES SL 2.577,30 

DAVID CALVO ARQUITECTURA 2.359,50 

DAVID CRUELLS CLOPES - RESTAURANT ELS TRES CAMINS 48,00 

DIARI DE GIRONA SAU 429,55 

EXCAVACIONS ROSELL SL 3.529,16 

EXCAVACIONS ROSELL SL 3.529,16 

FRUITES NADAL SL 128,42 

GRUPO ELECTRO STOCKS SLU 22,45 

HERMES COMUNICACIONS SA 213,25 

HERMES COMUNICACIONS SA 213,25 

INUSTRIAL AGUSTÍ 1876 SL 121,82 

JAUME VIVES PASCUAL 126,00 

JMD ARIDOS Y HORMIGONES SL 287,92 

JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 146,29 

JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 79,90 

JOAQUIM VALL·LLOSERA PUJOLRÀS - GRÀFIQUES JOVA 141,57 

JOAQUIM VALL·LLOSERA PUJOLRÀS - GRÀFIQUES JOVA 141,57 

JOAQUIM VALL·LLOSERA PUJOLRÀS - GRÀFIQUES JOVA 141,57 

JORDI BASSEDAS BALLÚS 206,00 

JUAN JUMBERT SOLÉ 363,00 

LOGISTICA DE GUERRILLA SL 453,75 

MARC RECASENS ALTIMIRA 3.484,80 

METALCO SA - GIRONA- 51,43 

NOVELEC COSTA BRAVA SL 288,96 

SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 283,02 

SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 1.133,37 

SUD ENERGIES RENOVABLES SL 3.781,89 



 
 
 
SUSANNA MASAGUER CLOPES - AGROCOMERÇ ELS 
ROTERS 58,81 

TATARANA SL 196,32 

TRADELAB SL 296,45 

TRIMA MOTOR SL 21,01 

TRIMA MOTOR SL 22,00 

TROFEUS WANS CAT SC 279,51 

TROFEUS WANS CAT SC 279,51 

UAGEST77 SL 2.420,00 

VASILICA CIORTAN - LA TAVERNA 152,00 

    

    

  55.063,42 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Medi ambient 
 
6.1.- Renovació del Permís d'Abocament de l'empresa Font Agudes 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la renovació del Permís d'Abocament de l'empresa Font Agudes 
 
 
Vist la documentació presentada i l’informe de la Tècnica de Medi Ambient de 
l’Ajuntament d’Arbúcies, 
 
Proposo renovar el Permís d’Abocament a la Xarxa de Clavegueram Municipal de la 
l’empresa Font Agudes S.A. pels pròxims 5 anys. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Urbanisme 
 
7.1.- Adhesió al conveni marc de l'ACM per al subministrament d'energia 
elèctrica 
 
 
PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES D’ADHESIÓ AL 

CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 

D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 



 
 
 
CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 

LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05.D01).  

 

 

Antecedents.-  

1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 

l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió 

Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent 

procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 

administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió 

Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, 

adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall 

d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA 

ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS 

NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA 

CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- 

se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 

27 d’octubre de 2016. 

 

2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 

efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 

Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 

perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 

adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, 

el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia 

elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU 

d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present 

acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord 

marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els 

articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents 

contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta 

electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  

 

3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 

mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 

subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a 

l’apartat anterior.  

 

4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del 

corresponent procediment administratiu a tal efecte i  havent adoptat, el Comitè 

Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel 

que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu 

favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel 



 
 
 
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 

de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva 

de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 

2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte. 

 

5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la 

pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 

gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 

del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 

citat. 

 

6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de 

Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona 

pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 

gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 

del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 

citat.  

 

7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de 

l’ACM, s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de 

l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica. 

 

En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, 

ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la 

tercera pròrroga del citat contracte. 

 

En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga 

del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa 

ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del 

procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver 

manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga. 

 

8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió 

executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del 

contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02). 

 

En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va 

convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament 

d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents. 

 



 
 
 
9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a 

la seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del 

contracte derivat. 

 

10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del 

contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a 

l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.  

 

11.- En data 6 de juliol de 2017 la J.G.L. de l’Ajuntament d’Arbúcies va acordar 

l’Adhesió al contracte derivat 2015.05 D1 de l’Acord Marc de subministrament 

d’energia elèctrica amb destinació a les Entitats Locals de Catalunya adjudicat pel 

Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia SAU 

 

Fonaments de Dret.- 

 

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 

aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 

publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 

subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Exp. 2015.05). 

 

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 

Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant 

de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 

d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 

D01). 

 

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 

respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 

respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa 

concordant aplicable.  

 

Quart.- Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions 

vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 

competències de les entitats locals. 

 

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment, S’ACORDA: 

 

Primer.- Que el municipi d’Arbúcies s’adhereix al  contracte derivat (Exp. 2015.05 

D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats 

locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir de 



 
 
 
l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou mesos 

més.  

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes 

 

Preus terme d’energia: 

Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot BT1 2.0A 129,275 

Sublot BT2 2.0DHAP1 153,682 

Sublot BT3 2.0DHAP2 74,015 

Sublot BT4 2.0DHSP1 152,397 

Sublot BT5 2.0DHSP2 81,426 

Sublot BT6 2.0DHSP3 69,899 

Sublot BT7 2.1A 145,415 

Sublot BT8 2.1DHAP1 167,407 

Sublot BT9 2.1DHAP2 89,37 

Sublot BT10 2.1DHSP1 167,865 

Sublot BT11 2.1DHSP2 97,008 

Sublot BT12 2.1DHSP3 82,541 

Sublot BT13 3.0AP1 114,198 

Sublot BT14 3.0AP2 100,212 

Sublot BT15 3.0AP3 72,623 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 98,851 

Sublot AT2 3.1AP2 91,014 

Sublot AT3 3.1AP3 72,865 

Sublot AT4 6.1AP1 114,934 

Sublot AT5 6.1AP2 97,737 

Sublot AT6 6.1AP3 90,992 

Sublot AT7 6.1AP4 81,417 

Sublot AT8 6.1AP5 74,936 

Sublot AT9 6.1AP6 65,815 

 

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 

Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 

D02). 

 



 
 
 
Preus del terme de potència: 

 

Lot 1 Baixa Tensió (BT):  
 

Baixa tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 

de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, 

de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  

 

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 

del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda 

Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 

preceptius. 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment 

per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per 

correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona). 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.2.- Llicència d'obra menor 36/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 



 
 
 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 36/2019, per a la reforma 

d’un garatge adossat a un habitatge existent situat al Camí de Can Mas, 1, a favor de 
J J V. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) de la present llicència per un import de 88,19 €. L’import liquidat 
provisionalment el 23 de setembre de 2019 va ser de 88,16 €. 
 

- Les obres hauran de començar en el termini màxim de 4 mesos i hauran d’acabar 
en el termini màxim de 12 mesos. 
 

- La llicència caduca si en finir qualsevol dels dos terminis indicats en el punt 
anterior, no s’han començat o acabat les obres. 
 

- El titular podrà sol·licitar una pròrroga, tant del termini de començament com del 
d’acabament, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·licita d’una manera 
justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 

- Aquesta llicència es dóna salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 

- El titular d’aquesta llicència o els qui per compte d’ell actuïn, hauran de complir les 
condicions generals, les condicions previstes en les ordenances municipals i a la 
resta de disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les disposicions 
vigents. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de 
l’arquitecte municipal del 16 d’octubre de 2019, que entre d’altres coses diu el 
següent: 
 
“.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de 
desplaçar els materials i la runa originada pels treballs de construcció 
projectats. 

 La runa originada i/o terra sobrant haurà de ser retirada de la finca i 
transportada fins a un abocador regularitzat no allargant l’acumulació 
d’aquesta davant l’emplaçament de l’obra.” 

 
- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines 

municipals la quantitat de 0,03 € en concepte d’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres pendent. 
 

- Abans de l’inici de les obres serà obligatori presentar la resta de documentació 
pendent, i que es la següent: 

 

 Nomenament de contractista. 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al 
sol·licitant. 



 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la certifico 
a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
Signat electrònicament, 
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