
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16 DE MARÇ DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000010  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 16 de març de 2020 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Pere Garriga Solà, Alcalde 
Jaume Salmeron Font, 1r Tinent Alcalde 
Àngel Cabrero Mendez, 2n Tinent Alcalde 
Maria Àngela Soler Puigmacià, 3r Tinent Alcalde 
Anna Rotllant Caralt, 4t Tinent Alcalde 
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 de la sessió celebrada per la Junta de Govern Local, de data 9 de març de 2020.  
 
 
2.0.- Atenció a les persones 
 
2.1.- Sol·licitud subvenció a Dipsalut en programa pm07 condicions i estils de vida 
 
 
Sol·licitud subvenció a Dipsalut en programa pm07 condicions i estils de vida 
 
“Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions en matèria de condicions i 
estils de vida (Pm07) de l’Àrea de Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de 
Subvencions de DIPSALUT adreçades a ajuntaments i publicades en el BOP de Girona 
núm. 31 de data 14/02/2020.” 
 
S’acorda: 
 
Acollir-s’hi i sol·licitar a la DIPSALUT de Girona una subvenció per l’import de 12.500 € i 
amb un pressupost total de 24.182,87 €, destinada al projecte “INTERVENCIÓ 
EDUCATIVA EN MEDI OBERT- EDUCACIÓ DE CARRER”. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 

 
 

 
3.0.- Cultura 
 
3.1.- Destinació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, del Fons de Cooperació 
Econòmic i Cultural any 2020 
 
 
Destinació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, del Fons de Cooperació Econòmic 
i Cultural any 2020 
 
Vistes les bases específiques de la Diputació de Girona, reguladores de les subvencions del Fons 
de Cooperació Econòmica i Cultural 2020 (BOP de Girona núm. 502 de 24 de gener de 2020). 
 
Atès que, segons acord de la JGL de la Diputació de Girona de data 18 de febrer de 2020, al nostre 
ajuntament li correspon l’any 2020 la quantitat de 153.885,09 € 
 
Vist el que estableixen les bases reguladores 
 
S’ ACORDA 
 
Sol.licitar a la Diputació de Girona l’aplicació de la subvenció del FCEC 2020 a les següents 
actuacions: 
 
 
CAPÍTOL 
PRESSUPOST 

LÍNIES DE 
SUBVENCIÓ 

PETICIONS CONCEPTE PRESSUPOST 
IVA INCLÒS 

SUBVENCIÓ ALTRES 
AJUNT 

CAPÍTOL II ÀMBIT 
CULTURAL 

CULT-1 “ESCÈNICS” 
programació 
cultural 2020 

3.327,19 3.327,19 0,00 

CULT-2 BIBLIOTEQUES 2.218,13 2.218,13 0,00 

CULT-3 ACTIV.CULTURALS 
DIVERSES 

16.635,93 16.635,93 0,00 

   TOTAL PARCIAL 22.181,25 22.181,25 0,00 

CAPÍTOL II DESPESES 
CORRENTS 
CARÀCTER 
OBLIGATORI 

1 TASQUES DE 
MANTENIMENT, 
D’ENJARDINAMENT 
I DE NETEJA EN EL 
CEMENTIRI 
MUNICIPAL 

11.732,59 11.732,59 0,00 

2 NETEJA VIÀRIA 
DURANT UNS 8 
MESOS 

57.408,76 51.139,83 6.268,93 

3 CONSUM ELÈCTRIC 
D’ENLLUMENAT 
PÚBLIC DURANT 
UNS 6 MESOS 

62.821,33 62.821,33 0,00 

 TOTAL CAP II  TOTAL PARCIAL 131.962,68 125.693,75 6.268,93 

CAMINS   Actuacions en 
camins municipals o 
d’ús públic general 

3.200,00 2.800,00 400,00 

NOVES 
TECNOLOGIES 

  Renovació de 
maquinària, xarxes 

3.500,00 3.210.,09 289,91 



 
 

 

 
 

i/o programari 
d’acord amb les 
bases aprovades 

       

   TOTAL GENERAL 160.843,93 153.885,09 6.958,84 

  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Ensenyament 
 
4.1.- reducció quota llar infants 
 
 
Reducció quota llar infants 
 
 
Vist l’informe social emès per l’Educadora Social en data 11/03/2020, on s’especifica la situació 
socioeconòmica de la família A. i la dificultat per a fer front a les despeses de la LLI El Jardinet de 
la seva filla A.T.A.  
 
S’ACORDA 
Que l’alumna A.T.A. pugui seguir a la llar d’infants, ja que es valora negativament pel seu 
desenvolupament que l’abandoni, i se li apliqui una reducció de la quota del 50% amb caràcter 
retroactius des del dia 1/01/2020  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.2.- premis PRAA 2020 
 
 
Premis PRAA 2020 
 
Que el jurat atorgarà, seguint les bases establertes, 4 premis (3 als millors treballs de recerca de 
batxillerat i 1 al millor treball de recerca de l’àmbit de la innovació social).  
 
Que les bases reguladores del concurs han estat: 
 
1. BASES REGULADORES DELS PREMIS ALS MILLORS TREBALLS DE 
RECERCA DE BATXILLERAT 
 
1.1. OBJECTE 
L’objecte d’aquest concurs és el de promoure la recerca entre els estudiants de Batxillerat 
de l’Institut Montsoriu d’Arbúcies. 



 
 

 

 
 

L’Ajuntament vol recolzar i premiar aquells estudiants que han realitzat els millors treballs de 
recerca de batxillerat durant el curs vigent i que participaran de la Mostra de treballs de 
recerca de la Selva. 
 
1.2. TEMÀTICA 
Els treballs presentats poden ser de qualsevol temàtica. 
 
1.3. PARTICIPANTS 
Els participants seran els alumnes de 2n de batxillerat de l’institut Montsoriu que hagin 
obtingut les tres millors notes de treball de recerca de batxillerat, del curs vigent. 
 
1.4. COMISSIÓ QUALIFICADORA 
La comissió qualificadora seran els tribunals de recerca de l’institut Montsoriu del curs 
vigent. 
 
1.5. PREMIS 
a. Premi en metàl·lic de 100,00€ per a l’autor/a del treball i 100,00€ per al centre per fer 
front a les despeses d’impressió del pòster per a la Mostra de treballs de recerca de 
la Selva. 
b. Difusió del treball premiat a partir dels canals municipals. 
 
 
2. BASES REGULADORES DEL PREMI DE RECERCA DE BATXILLERAT 
D'INNOVACIÓ SOCIAL 
 
2.1. OBJECTE 
L’objecte d’aquest concurs és el de promoure, entre els estudiants de Batxillerat de l’Institut 
Montsoriu d’Arbúcies, la recerca en l'àmbit de la innovació social que aporti o generi un 
impacte comunitari. 
L’Ajuntament vol recolzar i premiar aquells/es estudiants que amb el seu treball de recerca 
puguin generar una millora, innovació o retorn en l'àmbit i teixit social de la població. 
 
2.2. TEMÀTIQUES INNOVACIÓ SOCIAL 
Els treballs presentats han d’estar vinculats amb els següents àmbits d’actuació: 
● Atenció a les persones. 
● Àmbit educatiu. 
● Millores o projectes socials. 
 
2.3. PARTICIPANTS 
a. Podran presentar-se al concurs aquells treballs seleccionats pel propi Institut 
Montsoriu d’entre els que hagin obtingut millors qualificacions en el procés de Treball 
de Recerca de 2n de Batxillerat del curs vigent. 
b. La nota mínima serà de 8. 
c. El nombre màxim de treballs seleccionats per l'Institut serà de 5 treballs. 
d. En cas de no tenir treballs que compleixin els requisits temàtics i/o de nota, el premi 
quedarà desert. 
 



 
 

 

 
 

2.4. COMISSIÓ QUALIFICADORA 
Un cop presentats els treballs seleccionats pel Centre, una comissió qualificadora decidirà 
quin serà el treball premiat. 
El tribunal estarà format per un membre representant de l’Ajuntament, el Regidor 
d’Educació o persona en la que es delegui la responsabilitat; un membre representant de 
l’Institut, membre de l’equip directiu o professor en el que es delegui la responsabilitat; el 
tècnic de l’Àrea d’atenció a les persones i un membre representant de l’àmbit social o teixit 
cooperatiu del poble. 
 
2.5. CRITERIS DE VALORACIÓ 
El tribunal valorarà els següents aspectes dels treballs presentats: 
a. El grau d’impacte social de la recerca realitzada. 
b. L’originalitat del treball de recerca i el plantejament dels objectius. 
c. El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball de recerca i la 
capacitat de síntesi, especialment en les conclusions. 
d. L’originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als objectius plantejats i 
als continguts presentats, i l’estructuració del treball de recerca. 
e. L’originalitat de les fonts d’informació produïdes emprades en el treball de recerca i 
l’ús adequat d’aquestes fonts. 
f. La presentació del treball de recerca, el seu caràcter formalment innovador i la 
correcció i idoneïtat del llenguatge utilitzat. 
2.6. PREMI DE RECERCA DE BATXILLERAT D’INNOVACIÓ SOCIAL 
a. D’entre tots els treballs presentats, se’n premiarà un, amb la següent dotació: 

○ Premi en metàl·lic de 100,00€ per a l’autor/a del treball. 
○ Difusió del treball premiat a partir dels canals municipals. 

b. La comissió podrà declarar desert el premi quan no s'hagin presentat treballs o 
consideri que els treball presentats no assoleixin, al seu judici, la qualitat i els mèrits 
suficients com per ser premiats. 
c. L'incompliment d’aquestes bases, en qualsevol punt, podrà donar lloc a la 
desqualificació del concursant que hagi incorregut en incompliment. 
 
7.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
El termini de presentació dels treballs serà del 15 al 30 de gener. 
 
8.- COMUNICACIÓ DELS TREBALLS GUANYADORS 

Es comunicarà el treball guanyador amb 20 dies abans de l’acte de lliurament dels premis. 
 

Que l’entrega de premis es farà el 13 de març a les 18h de la tarda al Museu Etnològic del 
Montseny de la Gabella 
 

S’ACORDA 

Atorgar els següents premis: 

 

 

NOM ALUMNE/A TREBALL  IMPORT 

J.S.  Flagship Killers? Iphone? 100€ 



 
 

 

 
 

I.D. Elaboració i test d’un prototip de granja de caragols 
automatitzada  

100€ 

J.C. Disseny de la infraestructura necessària per obtenir 
hidrogen a la Farga del Roquer  

100€ 

E.R. Arbúcies Solidària  100€ 

IES Montsoriu   400€ 

TOTALS  800€ 

 

 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Festes 
 
5.1.- Informe favorable a la petició presentada per COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES S.L., per a 
la instal·lació d'un establiment de venda de productes pirotècnics el mes de juny de 2020 
 
 
Informe favorable a la petició presentada per COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES S.L., per a la 
instal·lació d'un establiment de venda de productes pirotècnics el mes de juny de 2020 
 
Informe favorable a la petició presentada per COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES S.L., per a la 
instal·lació d’un establiment de venda de productes pirotècnics el mes de juny de 2020 
 
 
En data 20 de gener de 2020 COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES S.L., va sol·licitar instal·lar una 
caseta de venda de material pirotècnic a l’Avinguda del Països Catalans, intersecció amb Camí del 
Molí. 
 
Vista la petició de la Subdelegació del Govern a Girona del dia 23 de gener de 2020, demanant 
que l’Ajuntament informi al respecte. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Policia Local d’Arbúcies. 
 
Vist l’informe favorable emès al respecte per l’enginyer municipal. 
 
Vist el Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre, per qual s’aprova el Reglament d’articles 
pirotècnics i cartutxeria, i de la seva instrucció tècnica Complementària núm. 17, condicionant el 
permís d’obertura de l’activitat a la presentació de l’Autorització per la venda de pirotècnia 
atorgada per la Subdelegació del Govern a Girona 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Informar favorablement la petició presentada per COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES 
S.L., per a la instal·lació de l’establiment de venda de productes pirotècnics, del 16 al 23 de juny 



 
 

 

 
 

de 2020, a ubicar a l’avinguda del Països Catalans, intersecció amb el Camí del Molí, just al costat 
de la zona d’estacionament entre el pas de vianants i la rotonda de la GI-552 d’Arbúcies. 
 
Segon.- Trametre aquest acord a la Subdelegació del Govern de Girona i sol·licitar a la 
Subdelegació del Govern que ens envií la corresponent autorització 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
5.2.- Aprovació Bases participació elaboració Catifes 2020 
 
 
Aprovació Bases participació elaboració Catifes 2020 
 
Atès que les Catifes de Flors és la diada més important de la vila d’Arbúcies. 

Atès que l’Ajuntament s’encarrega de l’organització d’aquesta festivitat juntament amb el 

voluntariat de la ciutadania. 

Atès que s’ha de regular la participació de la confecció de les catifes per a poder executar una 

bona organització de la diada. 

Atès que durant la diada també es durà a terme el Concurs De Catifes de Flors Naturals. 

 

S’ACORDA: 

Aprovar les següents bases: 

 

Bases de participació de catifes de flors naturals d’Arbúcies 2020 

1. Descripció: 

 

LES CATIFES DE FLORS NATURALS D’ARBÚCIES, són una mostra floral que promou la societat civil i 

que es porta a terme amb voluntaris, entitats associatives d’Arbúcies i l’Ajuntament d’Arbúcies, 

als carrers del centre de la vila. 

 

La diada de les Catifes de Flors Naturals s’ha convertit en la festa més emblemàtica d’Arbúcies: 

comença amb el disseny de la catifa, continua amb la recollida de flors i fulles, la seva selecció i 

acaba amb la realització de la catifa el diumenge abans de corpus, esdevenint una mostra d’art 

efímer en què les obres d’artistes reconeguts o de la pròpia vessant artística d’algun dels 

membres veïnals es plasmen al carrer incrementant el valor artístic i qualitatiu de la mostra. 

 

Es caracteritza essencialment pel caràcter voluntari de les persones i entitats que participen en la 

creació i elaboració de les catifes de flors naturals. 

 



 
 

 

 
 

2. Data de celebració: 

 

El dia 7 de Juny del 2020 

 

3. Concurs de catifes 

 

 Durant la festivitat les catifes podran participar al Concurs de Catifes de Flors Naturals. 

 

4. Participants: 

 

Un mínim de deu persones pertanyents a col·lectius, entitats i associacions del municipi 

d’Arbúcies, amb caràcter de voluntarietat, en la creació, disseny i realització de les catifes de flors 

naturals en el marc de la mostra de “Catifes de Flors Naturals d’Arbúcies” 

 

Hi ha 2 maneres de participar: 

 

a) Catifes GRANS: Essent membre de l’Associació de Catifaires*, elaborant una catifa de 

mínim 30 metres de llargada, participació voluntària al concurs de catifes. 

 

b) Catifes PETITES: Essent una associació, col·lectiu o entitat arbucienca, elaborant una 

catifa de mínim 10 metres de llargada. No opten a participar al concurs de catifes. 

 

c) Catifes INFANTILS: Els col·lectius que realitzin una catifa gran, poden realitzar una 

catifa infantil voluntàriament annexa a la gran, aquestes no entren a concurs. 

 

5. Ubicació: 

 

La ubicació de la catifa la concretarà l’Ajuntament d’Arbúcies al llarg dels carrers del nucli urbà del 

municipi. 

 

6. Mides :  

 

S’estableix que per participar al concurs, la catifa ha de mesurar un mínim de 30 metres de 

llargada. 

 

Pel què fa a l’amplada queda establert que en carrers estrets com són el Sorrall i el carrer Major 

s’ha d’ocupar tota l’amplada de la calçada. En carrers com el Camprodon s’estableix un mínim de 

3 metres d’amplada.  

 

a) Catifes GRANS: mínim 30 metres de llargada,  

b) Catifes PETITES mínim 10 metres de llargada.  



 
 

 

 
 

 

 

7. Composició: 

 

Partint de la base que les catifes seran de flor natural i de fulles d’arbre o plantes, també es 

podran utilitzar altres components naturals per fer adornaments i perfils com: les terres vegetals, 

suro, closques (pinyó, ametlla, avellana, soja...), granes (besses, blat de moro...), fruites, 

verdures... 

 

Es podran utilitzar fins a tres colors per tenyir o tintar flors. Aquestes flors només s’utilitzaran per 

omplir superfícies petites de la catifa. 

 

8. Horari 

 

Als carrers on es realitzaran les catifes es tancarà la circulació a partir de les 5 de la tarda del 

dissabte. 

 

Les catifes han d’estar acabades abans de les 2 del migdia del diumenge. 

 

 

9. Jurat:  

 

Els membres del jurat seran escollits entre l’Ajuntament i l’Associació de Catifaires d’Arbúcies.  

 

El jurat té l’obligació de visitar les catifes durant l’elaboració i un cop acabades. 

 

Els membres del jurat tenen l’obligació de ser presents en el recompte de puntuacions. En cas 

contrari la puntuació no tindrà validesa. Cada membre del jurat haurà de lliurar les puntuacions al 

president abans d’iniciar el recompte. 

 

Les valoracions del jurat es realitzaran en una escala de l’1 al 10 en els següents apartats: 

 

 · Al mèrit artístic, disseny i originalitat 

 · A la varietat de flor i utilització de flor autòctona. 

 · Al treball (perfilat i col·locació de flor) 

 

10.  Premis: 

 

 Al mèrit artístic, disseny i originalitat, 100 €. 

 A la varietat de flor i utilització de flor autòctona, 100 €. 

 Al treball (perfilat i col·locació de flor), 100 €. 



 
 

 

 
 

 

 L’Ajuntament es reserva el dret de poder atorgar fins a un màxim de 3 accèssits, si 

s’escau. 

 

11. Termini i lloc d’inscripció 

 

Per a participar al Concurs de Catifes de Flors Naturals i en l’elaboració d’aquestes,  s’haurà de 

formalitzar la inscripció del 13 d’abril al 7 de maig de 2020. Per inscriure’s és imprescindible 

omplir el formulari que es troba a la pàgina web www.visitarbucies.com acompanyat de tota la 

documentació sol·licitada. La inscripció és gratuïta. 

 

 

12. Motiu 

 

Cada any en una reunió prèvia amb tots els representants de les catifes s’escollirà un motiu a 

proposta dels mateixos catifaires o a través d’una sol·licitud d’una entitat externa a l’Associació de 

Catifaires. No és obligatòria la seva realització. 

 

 

13. Cost del material : 

 

L’ajuntament proporciona prèvia sol·licitud (per mail a turisme@ajarbucies.cat) 

 

- Pi verd (branques) 

- Pi sec (branques) 

- Bruc verd 

- Bruc sec 

- Palla d’arròs 

 

A través de l’Associació de catifaires d’Arbúcies es pot adquirir: 

 

- Terra vegetal  

- Escorça de pi 

- Flors (clavell, gerberes, statis) 

- Tuia 

 

 

L’ajuntament col·labora amb els col·lectius que participen en la elaboració de catifes grans de 

forma econòmica (7€ m2) i un obsequi de participació per catifa (mateix tractament per a les 

catifes infantils). 

 



 
 

 

 
 

L’ajuntament col·labora amb els col·lectius que participen en la elaboració de catifes petites de 

forma econòmica (210€ per catifa), conversió del dibuix en format 10 * 3 (metres). També se’ls hi 

proporcionen:  

 

- 30 manats de clavell groc 

- 30 manats de clavell blanc 

- 30 manats de clavell vermell 

- 2 sacs de terra vegetal  

 

14. Neteja i desmuntatge 

 

Durant la confecció de les catifes es mantindran tan nets com siguin possibles els laterals perquè 

els visitants hi puguin circular. 

S’utilitzaran els contenidors corresponents per dipositar la brossa generada durant l’elaboració de 

les catifes. 

 

El desmuntatge s’efectuarà un cop hagi passat la cercavila del diumenge a la tarda. 

Anirà a càrrec dels catifaires la retirada de cartró, vidre i plàstic als contenidors corresponents, així 

com d’altres elements ornamentals que no siguin propis de la mateixa catifa.  

 

La resta de materials (la flor, les terres vegetals, suro, closques (pinyó, ametlla, avellana, soja...), 

granes (besses, blat de moro...), fruites, verdures..., anirà a càrrec de l’Ajuntament. 

 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.3.- Acceptació Bases RaconsCATIFES 2020 
 
 
Acceptació Bases RaconsCATIFES 2020 
 
Atès que RaconsCATIFES és un projecte complementari al concurs de catifes de flors on es pretén 

omplir diversos espais del recorregut de les catifes amb creacions artísticoflorals d'artistes 

arbuciencs. 

Atès que l’Ajuntament s’encarrega de l’organització d’aquesta festivitat juntament amb el 

voluntariat de la ciutadania. 

Atès que s’ha de regular la participació de la confecció dels RaconsCATIFES per a poder executar 

una bona organització de la diada. 

 



 
 

 

 
 

S’ACORDA: 

Aprovar les següents bases: 

RaconsCATIFES 2020 Arbúcies 

 

Bases de participació de RaconsCATIFES d’Arbúcies 

 

15. Descripció: 

 

RaconsCATIFES és un projecte complementari al concurs de catifes de flors on es pretén omplir 

diversos espais del recorregut de les catifes amb creacions artísticoflorals d'artistes arbuciencs. 

 

16. Data de celebració: 

 

El dia 7 de Juny del 2020 

 

17. Participants: 

 

La participació a RaconsCATIFES està oberta a artistes majors de 16 anys. Només es podrà 

presentar una proposta per artista. Tots els participants acceptats participaran en els 

RaconsCATIFES. 

S’acceptaran un màxim de 22 participants, segons criteri de valoració de les sol·licituds (punt 12) 

La participació a la mostra és gratuïta. 

 

18. Ubicació: 

 

La ubicació dels racons  la catifa la concretarà l’Ajuntament d’Arbúcies.  L'espai estarà ubicat a la 

zona de catifes, carrers: Camprodon, Havana, Major, Pont, Prat Marcet, Segimon Folgarole 

s, Sorrall i Vern i les places: Pl. Bosquerols, Pl. Encantats, Pl. Pepet Pol, Pl. Sant Jaume, Pl. Vila. 

 

19. Mides :  

 

La  dimensió que ocuparà el muntatge o composició serà d'un mínim de 2 m2. Només podran 

participar els muntatges o composicions que puguin exposar-se a l'aire lliure i realitzades 

exclusivament per RaconsCATIFES. 

 

Atès que no es coneix l'espai on es realitzarà el projecte, cal presentar una idea d'ornamentació 

que sigui general i adaptable. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

20. Temàtica i composició: 

 

Partint de la base que els RaconsCATIFES és un projecte complementari al Concurs de Catifes de 

flor natural, la temàtica de les obres ha de fer referència a l'ornamentació amb flor i planta 

natural, elements vegetals o que faci referència a l'àmbit floral. 

 

La disciplina i el disseny és totalment lliure. 

 

21. Horari 

 

Als carrers on es realitzaran les catifes es tancarà la circulació a partir de les 5 de la tarda del 

dissabte. 

 

Els RaconsCATIFES podran realitzar-se també a partir del dissabte 6 a les 6 de la tarda. 

 

Els RaconsCATIFES han d’estar acabats abans de les 12 del migdia del diumenge. 

 

22. Premis de participació: 

 

Posteriorment a la celebració del Concurs de Catifes els artistes que hagin complert les bases 

rebran una subvenció de 75 €. 

 

23. Termini i lloc d’inscripció 

 

Per a participar als RaconsCATIFES 2020,  s’haurà de formalitzar la inscripció del 13 

d’abril al 7 de maig de 2020. Per inscriure’s és imprescindible omplir el formulari que es troba a la 

pàgina web www.visitarbucies.com acompanyat de tota la documentació sol·licitada. La 

inscripció és gratuïta. 

 

24. Criteris de valoració de les sol·licituds 

 

A més de valorar el contingut de la documentació, es valoraran positivament els següents 

aspectes: 

 

1- L'ornamentació amb flor i planta natural, elements vegetals o que facin 

referència a l'àmbit floral 

2- La facilitat tècnica del projecte (muntatge i desmuntatge) 

3- La qualitat artística de la proposta 

4- El volum de l'obra o ocupació d'espai 

5- Que estigui pensada per anar a l'exterior 

 



 
 

 

 
 

Els projectes s'estudiaran per la comissió qualificadora (regidoria de Turisme i de Cultura) i es 

redactarà resolució dels projectes seleccionats. La inscripció i participació a RaconsCATIFES que 

organitza l’ajuntament d’Arbúcies proposa l’acceptació incondicional d’aquestes bases i la 

renúncia a tota reclamació legal. 

 

25. Acceptació de les obres 

 

El 18 de maig es notificaran les obres acceptades i s'adjudicaran els espais entre els artistes 

seleccionats. Les obres s'exposaran el diumenge 7 de juny dins el circuit del concurs de catifes de 

9 a 19.30 h.  

 

1. Drets d’autor 

 

Els autors cediran gratuïtament els drets de reproducció de les seves obres per a una possible 

edició gràfica o digital. 

 

2. Cost del material : 

 

El participant es farà càrrec de les despeses de material i del temps per realitzar la decoració.  

 

El material, les flors i plantes que s'inclouen en el projecte no les subministrarà l’Ajuntament. 

 

3. Neteja i desmuntatge 

 

Les obres ubicades dins l’espai per on ha de passar la cercavila de catifes caldrà que a les 18:30 

hores estiguin retirades.  

Per tal de realitzar l’obra els artistes hauran de dur el material necessari per muntar i desmuntar 

les obres. En cas que necessitin algun servei-ajuda per part de l’organització, haurà de constar en 

la butlleta d’inscripció.  

Durant la confecció dels RaconsCATIFES es mantindran tan nets com siguin possibles espais 

utilitzats. 

S’utilitzaran els contenidors corresponents per dipositar la brossa generada durant l’elaboració 

dels RaconsCATIFES. 

 

El desmuntatge s’efectuarà un cop hagi passat la cercavila del diumenge a la tarda. 

Anirà a càrrec dels autors la retirada de cartró, vidre i plàstic als contenidors corresponents, així 

com d’altres elements ornamentals que no siguin propis dels mateixos RaconsCATIFES.  

 

La resta de materials (la flor, les terres vegetals, suro, closques (pinyó, ametlla, avellana, soja...), 

granes (besses, blat de moro...), fruites, verdures..., anirà a càrrec de l’Ajuntament. 

 



 
 

 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.4.- Contractació Orquestra Maravella concert de tarada FESTA MAJOR 2020 
 
 
Contractació Orquestra Maravella concert de tarada FESTA MAJOR 2020 
 
Aprovació de la contractació de l’Orquestra Maravella per la celebració del concert de tarda 
dins els actes de la Festa Major 2020 
 
 Vist la celebració de la Festa Major 2020, dins els actes tradicionals es realitza el  concert de tarda 
de festa major el diumenge a can Cassó. 
 
Vist el pressupost presentat per l’Associació cultural dos per quatre per l’actuació de l’Orquestra 
Maravella per realitzar el concert amb un pressupost de 2.600 € exempt IVA 
 
S’ACORDA: 
 
Contractar l’Orquestra Maravella a través de l’Associació cultural dos per quatre, per la realització 
del concert de tarda del diumenge 26 de juliol dins els actes de Festa Major 2020  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
6.1.- Bonificació del 50% de l'IVTM per el cotxe antic matrícula B6547OT 
 
 
Bonificació del 50% de l'IVTM per el cotxe antic matrícula B6547OT 
 
 
Vista la sol·licitud del Sr. J.C.C perquè es bonifiqui el seu vehicle clàssic amb matrícula B6547OT.  
 
Vist que el Sr. J.C.C té 2 vehicles que tributen a Arbúcies, un Seat Leon amb matrícula 5402CNL i 
un Jeep Cherokee amb matrícula B6547OT  
 
Vista l’ordenança municipal número 3 d’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), en el 
seu article 8è. diu:  
8.2. S’aplicarà una bonificació del 100% als vehicles històrics. Es consideraran vehicles històrics 
aquells que ho siguin declarats o bé per resolució de l’òrgan competent de la Generalitat o bé per 
resolució de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en el cas que siguin d’interès públic 
municipal pel fet de formar part del patrimoni industrial històric d’Arbúcies.  



 
 

 

 
 

8.3.1 S’aplicarà una bonificació del 50% als vehicles que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-
cinc anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació, o, si aquesta no es coneix, prenent 
com a tal la de la primera matriculació o, en el seu defecte, la data en què el corresponent tipus o 
variant es va deixar de fabricar.  
8.3.2. La bonificació per als vehicles que tinguin una antiguitat i gual o superior a 25 anys prevista 
pels casos de l’anterior article 8.3.1, serà del 100%, si compleixen els següents requisits: 1) El 
propietari del vehicle ha de justificar que és propietari de més d’un vehicle i que tots tributen a 
Arbúcies; 2) Almenys un dels vehicles de la seva propietat ha de ser d’antiguitat inferior a 25 anys. 
 
Vist que el vehicle amb matrícula B6547OT té la primera matriculació amb data 13/04/1994, per 
tant, té una antiguitat de 26 anys.  
 
S’acorda,  
 
Aplicar una bonificació del 50% de l’IVTM al vehicle Jeep Cherokee amb matrícula B6547OT.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.2.- Bonificació Impost sobre vehicles tracció mecànica pel vehicle híbrid amb matrícula 
7187LFM 
 
 
Bonificació Impost sobre vehicles tracció mecànica pel vehicle híbrid amb matrícula 7187LFM 
 
 
Vista la instància de la Sra. J. M. I. on sol·licita una bonificació de l’Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica per al cotxe de la seva propietat Mazda CX30 amb matrícula 7187LFM. 
 
Vista la classificació per consum B del vehicle segons la Guía de vehículos turismo de venta en 
España, con indicación de consumos y emisiones de CO2. 
 
Vist l’informe de l’Àrea de medi ambient 
 
S’acorda una bonificació del 10% en l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica per al cotxe amb 
matrícula 7187LFM. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

6.3.- Aprovació de factures 
 
 
Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA: 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

X2020000186 ALTER EGO WEB SERVICES SL 423,50 

X2020000814 ARANTXA CRUELLS CLOPÉS - MANS & RAMS 151,25 

X2020000075 ARC - ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 2.521,41 

X2020000196 ARC - ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 217,74 

X2020000150 AUTOREPARACIONS ARBÚCIES SL 139,32 

X2020000184 CABER FERRETERIA SA 50,48 

X2019001336 CASTANYA DE VILADRAU 767,80 

X2019001969 CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA 140,97 

X2020001142 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA 1.078,53 

X2020001144 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA 608,62 

X2020001146 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA 737,96 

X2020000161 DANI CARRERAS SANCHEZ 653,40 

X2020000160 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU 182,15 

X2020000187 INDUSTRIAL AGUSTÍ 1876 SL 15,73 

X2020000103 INSTAL·LACIONS SALVANS SL 315,60 

X2020001141 JOSEP REUS PALAU - REPSOL 123,69 

X2020001004 JUAN DALMAU BLANCH 754,50 

X2020001015 JUAN DALMAU BLANCH 1.472,69 

X2020000551 JUAN MARIANO SÁNCHEZ BUENO 1.058,82 

X2020000416 MANZANO ARBÚCIES SL 810,87 

X2020000177 METALCO SA - GIRONA - 82,62 

X2020000230 REBOGESTIÓ SL 2.904,00 

X2020000088 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 814,15 

X2020001139 SOLRED SA 1.159,37 

X2020000035 UAGEST77 SL 2.420,00 

X2020000203 VODAFONE ESPAÑA SAU 1.464,03 

X2020000372 VODAFONE ESPAÑA SAU 275,41 

      

    21.344,61 

      



 
 

 

 
 

 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Urbanisme 
 
7.1.- Llicència d'obra major 13/2019 
 
 
Llicència d'obra major 13/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 13/2019, per legalitzar les obres 

d’adequació interior d'edifici plurifamiliar d'habitatges entre mitgeres situat al carrer Magnes, 3, 
a favor d’Indos 2000 S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència, per un import de 1.163,07 €. 

 
- Aprovar la compensació de l’ICIO de la present llicència amb l’ICIO de la llicència d’obra 

major 4/2018 liquidat l’11 d’abril de 2018 i que estava pendent de devolució. 
 

- 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. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
7.2.- Devolució fiança d'urbanització llicència d’obra menor 3/2019 
 
 
Devolució fiança d'urbanització llicència d’obra menor 3/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Maria Pietat Serra Torres el 19 de setembre de 2019, amb 
registre d’entrada E2019014866, en la qual sol·licita la devolució de la fiança d’urbanització de la 
llicència d’obra menor 3/2019 per un import de 432,00 €. 
 
Vist que ha finalitzat el període de garantia i s’han restituït tots els elements urbanístics malmesos 
a causa de les obres. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 035/2020/64NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la total devolució de l’import de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Maria Pietat Serra Torres la fiança d’urbanització de la llicència d’obra menor 

3/2019 per un import de 432,00 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.3.- Aprovació de la certificació d'obres 7 presentada per Lluís Blasi Serra, per les obres de nous 
nínxols a la zona d'ampliació del cementiri municipal, 2a fase 
 
 
Aprovació de la certificació d'obres 7 presentada per Lluís Blasi Serra, per les obres de nous 
nínxols a la zona d'ampliació del cementiri municipal, 2a fase 
 
S’ACORDA:  
 
Aprovar la certificació d’obres núm. 7 presentada per LLUÍS BLASI SERRA , per l’import de 
4.339,98 € per les obres de construcció de nous nínxols a la zona d’ampliació del cementiri 
municipal, 2a fase. 
 
 



 
 

 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.4.- Devolució fiança d'urbanització comunicació prèvia d’ obres mínimes 67/2019 
 
 
Devolució fiança d'urbanització comunicació prèvia d’obres mínimes 67/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Jordi Jimeno San José el 22 de novembre de 2019, amb registre 
d’entrada E2019016180, en la qual sol·licita la devolució de la fiança d’urbanització de la 
comunicació prèvia d’obres mínimes 67/2019 per un import de 287,00 €. 
 
Vist que ha finalitzat el període de garantia i s’han restituït tots els elements urbanístics malmesos 
a causa de les obres. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 034/2020/63NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la total devolució de l’import de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Jordi Jimeno San José la fiança d’urbanització de la comunicació prèvia 

d’obres mínimes 67/2019 per un import de 287,00 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.5.- Devolució fiança residus llicència obra major 13/2018 
 
 
Devolució fiança residus llicència obra major 13/2018 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Elisabet Pastells Vila el 14 de gener de 2020, amb registre 
d’entrada E2020000253, en la qual sol·licita la devolució de la fiança de residus de la llicència 
d’obra major 13/2018 per un import de 532,40 €. 
 



 
 

 

 
 

Vist que s’ha presentat el corresponent certificat del gestor de residus de la construcció, referent 
a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 032/2020/61NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la total devolució de l’import de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Elisabet Pastells Vila la fiança de residus de la llicència d’obra major 13/2018 

per un import de 532,40 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.6.- Devolució fiança residus llicència obra major 6/2018 
 
 
Devolució fiança residus llicència obra major 6/2018 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Marta Rubio Parcet l’11 de febrer de 2020, amb registre 
d’entrada E2020000951, en la qual sol·licita la devolució de la fiança de residus de la llicència 
d’obra major 6/2018 per un import de 150,00 €. 
 
Vist que s’ha presentat el corresponent certificat del gestor de residus de la construcció, referent 
a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 033/2020/62NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la total devolució de l’import de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Marta Rubio Parcet la fiança de residus de la llicència d’obra major 6/2018 per 

un import de 150,00 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 



 
 

 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.7.- Llicència d'obra menor 4/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 4/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 4/2020, per a la reparació de 

portes peatonals i pintar les façanes dels coberts de Can Quadres (veïnat del Rieral), a favor de 
Aljan S.A. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 77,50€,  liquidat provisionalment el 25 de febrer de 2020. 
 

- 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. 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
7.8.- Llicència d'obra menor 5/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 5/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 5/2020, per a la perforació d'un 

pou de captació d'aigua subterrània situat a la Carretera GI-552 de Breda a Arbúcies, Km. 16,300, 
a favor de Josep Reus Palau. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 293,17 €, liquidat provisionalment el 26 de febrer de 
2020. 
 

- 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 5 de març de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“…..caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 Al compliment íntegre de les condicions particulars i generals prèviament determinades 
en la resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua, recollides a continuació: 

 Particulars. 

1. Cimentar l’anular del pou entre els 0 m i els sostre de la formació permeable. 

2. En cas de trobar-se diferents nivells aqüífers, aïllar-los suficientment per tal 
d’evitar intercanvi d’aigües entre aquests. 



 
 

 

 
 

3. Instal·lar un tub piezomètric d’una (1) polzada de diàmetre de PVC o ferro, 
ranurat des del nivell d’aigua fins la bomba, per al seguiment dels nivells 
d’aigua a l’aqüífer. 

4. Els llots generats durant la perforació i les aigües de l’aforament no han de 
produir afeccions al domini públic hidràulic. 

5. Finalitzats els treballs de perforació, assaigs de bombament, presentar informe 
final d’obra (amb descripció detallada dels materials travessats i de les 
característiques d’intubació, trams ranurats, cimentats, etc.) previ a la 
utilització i inscripció del recurs redactat i signat per l’empresa contractista dels 
treballs i/o tècnic assessor i s’haurà de comunicar a aquesta Agència, per a la 
seva inscripció en el Registre d’aigües, les dades següents: 

a. Característiques definitives del pou: fondària, diàmetre, tipus de 
bomba i motor (marca i model, capacitat d’elevació en l/s), potència, 
profunditat d’instal·lació i energia d’accionament). 

b. Coordenades definitives del pou. 

c. Cabal (volum anual) definitiu que es vol aprofitar. 

6. El termini per a la finalització de la perforació és de sis mesos. 

7. Per tal de controlar la utilització dels recursos subterranis, serà necessària la 
instal·lació d’un comptador volumètric homologat a l’equip de bombeig. 

8. En cas d’obtenir un resultat negatiu s’haurà de comunicar per escrit, segellant 
la perforació i restituint el terrenys a les seves condicions inicials, d’acord amb 
els criteris de clausura i segellament de l’ACA. 

9. No s’inclou l’ús de boca del recurs. 

 Generals. 

1. Les obres s’hauran de dur a terme d’acord amb la documentació aportada i 
validada. 

2. Es prendran mostres dels terrenys travessats en la perforació, que es 
guardaran en bosses degudament numerades fins a la visita tècnica. 

3. Un cop finalitzades les obres, la persona interessada haurà d’aportar les dades 
i informes referents a la situació definitiva, geometria de construcció del 
sondeig, columna litològica, aforament i assaig de bombament, i aqüífers 
travessats, així com la previsió de les característiques de l’equip d’elevació 
d’aigua a instal·lar, i haurà de declarar l’aprofitament pretès: fins aquest 
moment no gaudirà de protecció administrativa. L’inici de l’explotació i per tant 
l’extracció de cabal -llevat de l’aforament del pou- resta subordinada a la 
resolució que es dicti a l’expedient d’inscripció: cas contrari s’incorrerà en les 
infraccions tipificades al articles 116b i 16.h del Text refós de la Llei d’Aigües, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, podent aquest Organisme adoptar 
mesures de caràcter provisional per tal d’evitar la continuació de l’activitat 
infractora, com ara el segellat de les instal·lacions, aparells, equips i pous (art. 
119.2 del text refós de la Llei d’Aigües). 



 
 

 

 
 

4. Les obres i instal·lacions s’hauran d’ajustar a les prescripcions tècniques que 
fixi, en cada cas, el Pla Hidrològic per a les diverses Unitats Hidrogeològiques. A 
tal efecte el beneficiari restarà obligat a complir les instruccions que, amb 
aquest motiu, els adreci l’administració hidràulica competent. 

5. Si els resultats de les obres fossin positius, s’haurà de col·locar un mòdul o 
comptador volumètric a efectes del control dels cabals utilitzats i un tub 
piezomètric d’1 polzada de diàmetre de PVC o ferro, ranurat des del nivell 
d’aigua fins la bomba, pel seguiment dels nivells d’aigua de l’aqüífer. En ca 
d’obtenir un resultat negatiu s’haurà de comunicar per escrit, segellant la 
perforació i restituint el terreny a les seves condicions originals. 

6. La captació o pou construït fins a la seva explotació o restitució ha de quedar 
fins a l’inici de l’explotació o restitució perfectament segellada en superfície 
mitjançant cementació anular entre emboquille i el terreny anular i canonada, 
amb segellament de formigó i la canonada del pou amb tapa d’acer de grossor 
no inferior a 4 mm., soldada amb cordó de soldadura. 

7. L’autorització s’atorga salvaguardant tot dret de propietat, sense perjudici de 
tercers. La persona o entitat autoritzada es fa responsable dels danys i 
perjudicis que es puguin causar a l’interès públic o privat i resta obligada a 
satisfer les indemnitzacions oportunes. 

8. Aquesta autorització no comporta ni exclou les que pugin ser necessàries 
d’altres organismes de l’administració central, autonòmica o local,, de 
l’obtenció de les quals no queda eximit el beneficiari. 

9. L’administració es reserva el dret a deixar sense efecte aquesta autorització per 
l’incompliment de les condicions fixades o per qualsevol altra causa excepcional 
que ho justifiqui. 

 El pou s’emplaçarà efectivament en el lloc indicat i sense ocupar ni afectar a l’espai 
classificat pel Pla vigent com a zona de Parc urbà (clau S11). En cas de que es situa en 
zona de vialitat interna de la AOE10 s’haurà d’acabar amb una tapa de fosa o similar 
que no suposi un impediment per a la lliure circulació de persones i vehicles. 

 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.” 

 
- Les obres no es podran iniciar fins que no es presenti al registre municipal la documentació 

pendent, que es la següent: 
 

 Nomenament de contractista original, degudament signat. 
 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- Precs i preguntes 
 
 
 
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, 


		2020-11-09T11:29:15+0100
	Juana Maria Llor Serra - DNI 46334458S (SIG) - 09/11/2020 11:29:15 - Càrrec: Secretària - Interventora
	#T#Secretària - Interventora


		2020-11-09T11:35:25+0100
	PERE GARRIGA SOLA - DNI 77907237G (TCAT) - 09/11/2020 11:35:25 - Càrrec: Alcalde
	#T#Alcalde




