
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19 D´OCTUBRE DE 2020 
 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000035  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 19 d´octubre 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 anterior, corresponent a la Junta de Govern Local de data 5 d’octubre 
de 2020.  
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Aprovació ajuts socials octubre 2020 
 
Vista la relació d’informes Socials: 
 
S’ACORDA, 
 
Atorgar els següents ajuts socials corresponents als expedients de referència : 
 
DATA  EXP.  BENEFICIARI EUROS  PAGAMENT 
30-09-2020 X2020003504 V.G.T.  38,91 €  DIRECTAMENT EFECTIU FARMACIA 

30-09-2020 X2020003502 R.P.G.  190 €  EFECTIU – MONTSE SOLE 
05-10-2020 X2020003501 A.B.C.  300 €  FER TRASNFERÈNCIA 
10-10-2020 X2020003555 TARGETA BUS 96 €  EFECTIU – SERVEIS SOCIALS 
14-10-2020 X2020003559 V.G.T.  8,23 €  DIRECTAMENT EFECTIU FARMACIA 



 
 

 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Comerç 
 
3.1.- Substitució de 2 dies festius al calendari proposat per la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Vist l’Ordre EMC/129/2019, de 28 de Juny per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels 
establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021.  
 
Vist que els ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent, han de comunicar a la Direcció 
General de Comerç els dos dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada aplicables al 
seu àmbit territorial municipal. Per determinar les dates dels dos dies addicionals els ajuntaments 
han de tenir en compte el que estableix l’article 36.2.d) de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, 
serveis i fires. 
 
S’ACORDA 
 
Que els dies addicionals d’obertura comercial per l’any 2021 a Arbúcies són: 4 de juny i 26 de 
juliol (festes locals). 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Cultura 
 
4.1.- Acceptació de la subvenció del  Servei d’Arxius i Gestió de documents de la Diputació de 
Girona pel projecte de Avaluació i tria documental del fons municipal de l'Arxiu Històric 
Municipal d'Arbúcies 
 
 

Vistes les bases reguladores de les subvencions per a projectes de gestió de documents i 
arxius dels ajuntaments de les comarques gironines 2020, aprovades pel Ple de la 
Diputació de Girona a la sessió del dia 18 de febrer de 2020, i publicades de manera 
íntegra al Butlletí oficial de la Província per donar compliment del termini d’exposició 
pública al BOPG núm. 43 de 2 de març de 2020 i de manera definitiva al BOPG núm. 128 
de 6 de juliol de 2020.  
 
Atès que la junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió ordinària que ha tingut 
lloc el dia 6 d’octubre de 2020 ha pres l’acord d’atorgar a l’ajuntament d’Arbúcies la 
quantitat de 2.112,00€ pel projecte d’Avaluació i tria documental del fons municipal de 
l’Arxiu Històric Municipal d’Arbúcies 
 



 
 

 

 
 

Vist el que estableixen les bases reguladores 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar l’esmentada subvenció de 2.112,00€ per a l’actuació d’Avaluació i tria 
documental del fons municipal de l’Arxiu Històric Municipal d’Arbúcies 2020 
  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Educació i ensenyament 
 
5.1.- Aprovació assegurança Projecte Agudes curs 2020-2021 
 
 
Vista la instància presentada per D.A. amb NIE X94...45A el dia 29 de setembre de 2020 on 
demana el pagament fraccionat de l’assegurança del projecte Agudes pel curs 20-21 
 
Vist que el cost total de l’assegurança és de 70€ 
 
Vista la seva situació laboral del moment,  
 
 
S’ACORDA 

 

Fraccionar el pagament dels 70€ en concepte d’assegurança projecte Agudes de la següent 

manera: 

setembe 10€ 

octubre 30€ 

novembre 30€ 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.2.- Desestimació cessió espai a Can Cornet 
 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada per la Sr. Maryem El Moumene per la utilització 
d’una aula de Can Cornet per a poder impartir classes d’àrab els dissabtes i els diumenges de 9 a 
12h,  
 
Un cop revisada tota la documentació d’acord amb el compliment dels protocols i normatives 
establertes referents a la prevenció de la COVID-19. 
 



 
 

 

 
 

Atès l’informe desfavorable emès per l’àrea d’Ensenyament, amb les consideracions pertinents.  
 
 
S’ACORDA :  
 
No autoritzar a l’associació de dones magrebines la utilització de l’espai sol·licitat (una aula de 
Can Cornet), pel fet que els caps de setmana l’espai està tancat i sense activitat, i a més no 
disposa del servei de neteja necessari marcat pel Departament de Salut per a poder garantir les 
mesures de seguretat i higiene establertes davant la situació actual de pandèmia.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.3.- Aprovació subvenció Escola Vedruna - Pessebre Vivent per a la Marató de TV3 
 
 
Vista la sol·licitud del Sr. Ramon Reyero Pla referent a la subvenció de l’Ajuntament a l’escola 
Vedruna Arbúcies per a la celebració del pessebre vivent,  
 
Vist el pressupost de l’activitat  
 
I vist l’informe tècnic de despesa favorable  
 
 
S’ACORDA:  
 
Atorgar una subvenció de 400€ a la Fundació Vedruna Catalunya Educació per a l’activitat del 
pessebre vivent per a la Marató de TV3. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.4.- Aprovació subvenció 175è Aniversari Escola Vedruna. 
 
 
Vista la sol·licitud del Sr. Ramon Reyero Pla referent a la subvenció de l’Ajuntament a l’escola 
Vedruna Arbúcies per a la celebració del seu 175è aniversari, 
 
Vist el pressupost de l’activitat  
 
I vist l’informe tècnic de despesa favorable  
 
 
S’ACORDA:  



 
 

 

 
 

 
Atorgar una subvenció de 500€ a la Fundació Vedruna Catalunya Educació per a l’activitat del 
175è aniversari  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
6.1.- Aprovació devolució quota de Llar d'Infants El Jardinet 
 
 
Atès que l’alumna C.S.V. va fer la preinscripció i la matrícula pel curs 20-21 a la llar d’infants el 
Jardinet  
 
Atès que a principis de setembre la família va avisar que finalment la nena no començaria, de 
moment, al centre per a la incertesa de la situació excepcional del moment pel COVID-19 
 
Atès que el dia 9 de setembre des de Recaptació se’ls va girar el rebut de la quota del mes de 
setembre , cobrant l’import de 150€ 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per la família on demanen que se’ls retorni l’import de la quota de 
setembre 
 
Vist l’informe tècnic favorable 
 
Ates que la C.S.V.  no ha començat i no ha assistit ni un sol dia a la llar d’infants ,  
 
S’ACORDA:  
 
Retornar els 150€ de setembre de la llar d’infants 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.2.- Bonificació de la taxa per a la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans, 
per l'ús de compostador casolà. 
 
 
El Sr. Joan Casellas Domènech va presentar una instància a l’Ajuntament d’Arbúcies a 1 d’octubre 

de 2020 on sol·licitava que se li apliqués el descompte per ús de compostador casolà a la taxa per 

a la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans ja que ha adquirit un compostador 

per al seu habitatge.  

 



 
 

 

 
 

L’ordenança municipal núm. 11 Taxa per a la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids 

urbans diu, al seu article 8è “Bonificacions Medi ambientals 1. Per l’ús de compostadors segons 

conveni acordat amb l’ajuntament. S’estableix una bonificació del 20 per cent sobre la quota, per 

la utilització de compostadors segons conveni acordat amb l’ajuntament. Podran gaudir, també, 

d’aquesta bonificació els subjectes passius que disposin de compostadors particulars, adquirits al 

marge de la campanya indicada, sempre i quan comuniquin aquesta circumstància a l’ajuntament 

a efectes de comprovació del seu correcte funcionament pels serveis tècnics de l’Ajuntament 

d’Arbúcies. Aquesta bonificació ha de ser sol·licitada pels interessats o interessades abans del dia 

30 de maig de l’any que es tracti”. 

 

Vist l’article 8 de l’ordenança municipal núm. 11 i comprovat que existeix i està en funcionament 

un compostador  a la vinya del Sr. Joan Casellas Domènech,  

 

S’ACORDA l’aplicació del 20% de descompte en la taxa per a la recollida, tractament i eliminació 

de residus sòlids urbans per a l’habitatge del Sr. Joan Casellas Domènech. 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.3.- Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA :  
 
 
L’ aprovació de les factures següents :  
 
 

X2019001850 ABACUS SCCL 505,04 

X2020002507 ABELARDO MARTIN EXPOSITO - EXMAR 30,70 

X2020002993 ABELARDO MARTIN EXPOSITO - EXMAR 29,60 

X2020002994 ABELARDO MARTIN EXPOSITO - EXMAR 28,10 

X2020003036 ABELARDO MARTIN EXPOSITO - EXMAR 30,00 

X2020003007 ABELARDO MARTIN EXPOSITO - EXMAR 60,00 

X2020003216 ABELARDO MARTIN EXPOSITO - EXMAR 106,20 

X2020002750 ACCÈS I CONTROL D'ESBARJO SL 834,90 

X2020000115 ACTURA 12 SL 544,50 

X2020002523 ALTER EGO WEB SERVICES SL 1.305,18 

X2020002819 ÀMBAR ASSOCIACIÓ 850,90 

X2020003120 ÀMBAR ASSOCIACIÓ 425,45 

X2020003477 ÀMBAR ASSOCIACIÓ 850,90 



 
 

 

 
 

X2020003300 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 283,14 

X2020003274 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 418,61 

X2020002158 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 261,89 

X2020002156 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 169,29 

X2020003440 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 52,57 

X2020003439 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 840,63 

X2020002953 ÀNGEL CABRERO MÉNDEZ - CARNS CASA MÉNDEZ 55,00 

X2020000974 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 524,09 

X2020001369 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 15.738,11 

X2020000974 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 524,09 

X2020001369 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 19.570,98 

X2020000974 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 524,09 

X2020001369 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 21.194,76 

X2020002549 ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 159,15 

X2020002716 ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 443,45 

X2020002998 ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 1.128,41 

X2020003046 ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 49,30 

X2020003117 ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 80,24 

X2020003465 ARIADNA-TERESA GÓMEZ MATEU 68,00 

X2020002673 ARRIANT FORMACIÓ I LLEURE SLU 250,00 

X2020002637 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 5.924,96 

X2020002636 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 965,97 

X2020002950 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 121,00 

X2020002660 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 5.144,15 

X2020000201 ASSUMPTA MERCADER SOLÀ 550,00 

X2020002492 BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS SL 163,35 

X2020002742 BRUC JARDÍ SLU 23,66 

X2020003345 CASAS, RECUPERACIÓ DE PALETS SA 173,71 

X2020000276 CITYLIFT SA 2.078,38 

X2020002562 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 185,56 

X2020003313 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA GIRONA - ATM 111,14 

X2020003316 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA GIRONA - ATM 120,91 

X2020003543 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA- CAGSA 393,17 

X2020000161 DANI CARRERAS SANCHEZ 871,20 

X2020000161 DANI CARRERAS SANCHEZ 217,80 

X2020000161 DANI CARRERAS SANCHEZ 1.089,00 

X2020000161 DANI CARRERAS SANCHEZ 871,20 



 
 

 

 
 

X2020003205 DAVID CRUELLS CLOPES - ELS TRES CAMINS 286,05 

X2020002378 EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA SL 363,00 

X2020003011 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 66,55 

X2020002997 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 154,38 

X2020003114 FARMÀCIA XARLES 396,50 

X2020003115 FARMÀCIA XARLES 14,49 

X2020003293 FARMÀCIA XARLES 347,97 

X2020002676 FOAGMA 829,76 

X2020003500 FRANCESC PASCUAL VALIENTE 142,80 

X2020003149 FUSTERIA MASFERRER SL 871,20 

X2020003304 FUSTERIA RAMON POU 138,67 

X2020003460 GESTIÓ ARBÚCIES SLU 2.850,37 

X2020002912 GESTIÓ ARBÚCIES SLU 2.850,37 

X2020003118 GESTIÓ ARBÚCIES SLU 2.850,37 

X2020002677 GRÀFIQUES TREMA SL 1.020,13 

X2020002718 GRÀFIQUES TREMA SL 463,49 

X2020002675 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU 106,17 

X2020002983 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU 350,46 

X2020000368 HERMES COMUNICACIONS SA 213,25 

X2020002336 IGNASI OLIVERAS HERNÁNDEZ - CAPTUS FILMS 2.050,95 

X2020003112 IGNASI OLIVERAS HERNÁNDEZ - CAPTUS FILMS 339,28 

X2020002309 IGNASI OLIVERAS HERNÁNDEZ - CAPTUS FILMS 181,50 

X2020002085 IGNASI OLIVERAS HERNÁNDEZ - CAPTUS FILMS 169,40 

X2020002580 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL-IMAR 968,00 

X2020000253 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL - AGÈNCIA HABITATGE 190,19 

X2020002596 JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 161,53 

X2020000303 JOAQUIN EXPOSITO FORNERS 302,50 

X2020002989 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 163,35 

X2020002988 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 163,35 

X2020002990 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 81,67 

X2019001748 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 81,67 

X2020003015 JOSEP GIFREU ESCRIBANO 10,89 

X2020003466 KETERYNA SHKARINSKA 68,00 

X2020003565 KATERYNA SHKARINSKA 186,99 

X2020002992 LIMPIEZAS DEYSE SL 100,82 

X2020003273 LIMPIEZAS DEYSE SL 692,57 

X2020000557 LLIBRERIA GELI SL 1.129,59 



 
 

 

 
 

X2020000303 MARIA IGLESIAS VALLS 302,50 

X2020002618 MARTA BLASI SALA 10,59 

X2020004241 MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS SLU 365,06 

X2020002930 MIRIAM FERRER BOU 3.068,06 

X2020002929 MIRIAM FERRER BOU 410,88 

X2020002467 MONTSERRAT VALLS JUVANTENY - FONT CORBADORA 171,05 

X2020001252 NEXUS ENERGIA SA 443,72 

X2020001247 NEXUS ENERGIA SA 485,59 

X2020000353 NOSOLOMEDIA SL 382,36 

X2020002790 NOSOLOMEDIA SL 477,95 

X2020002495 NOVELEC COSTA BRAVA SL 250,72 

X2020002588 PARKER - NOVA MASSEGUR SL 75,02 

X2020002588 PARKER - NOVA MASSEGUR SL 386,58 

X2020000682 PROCURADORS FORESTALS BOSCH SLU 847,00 

X2020000682 PROCURADORS FORESTALS BOSCH SLU 847,00 

X2020000682 PROCURADORS FORESTALS BOSCH SLU 847,00 

X2020002657 PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI SL 2.117,50 

X2020002659 PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI SL 4.235,00 

X2020002954 PRODUCTOS 3B SL 182,23 

X2020003027 PROMOTORA MEDITERRANEA-2 SA 1.277,76 

X2020002575 SERVEIS VIALS DEL VALLÉS SL 21,44 

X2020002650 SERVEIS VIALS DEL VALLÉS SL 78,11 

X2020003207 SISTEMES D'ENMAGATZAMENTS I TRANSPORTS SL 12.349,26 

X2020003344 SISTEMES D'ENMAGATZAMENTS I TRANSPORTS SL 6.846,18 

X2020002823 SOLER TAPISSERS SL 228,09 

X2020003451 SOLRED SA 1.321,28 

X2020003456 SUSANNA MASAGUER CLOPES - EL ROTERS 14,90 

X2020002933 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA 55,06 

X2020002654 TRIMA MOTOR 189,91 

X2020000035 UAGEST77 SL 2.662,00 

X2020003422 VODAFONE ESPAÑA SAU 1.516,87 

      

    150.767,33 

   

   

   

      



 
 

 

 
 

  ABONAMENTS   

      

X2020002675 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU -70,30 

      

    -70,30 

      

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
7.0.- Urbanisme 
 
7.1.- Llicència d'obra major 7/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 7/2020, per realitzar les obres de la 

zona oest del recinte sobirà del Castell de Montsoriu, a favor del Consell Comarcal de la Selva. 
 

- Declarar d’especial interès per concórrer circumstàncies socials, culturals i històric 
artístiques, les obres de la present llicència. 
 

- Aplicar  una bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de la 
present llicència. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de la 
present llicència, per un import de 79,43 €. L’import liquidat provisionalment el 10 de juliol de 
2020, va ser de 0,00 €. 
 

- Les obres hauran de començar en el termini màxim d’1 any i hauran d’acabar en el termini 
màxim de 3 anys. 
 

- 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 8 d’octubre de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 

“.......caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 En allò que té a veure amb l’emmarcament de les espitlleres amb acer corten, es 
procurarà d’unificar els materials i sistemes constructius a fi d’incloure’ls 
satisfactòriament dins del global de la restauració del monument (segons informe de 
Patrimoni). 

 Fer acopi del material d’extracció i runa originada dins del mateix recinte del Castell, 
no allargant l’acumulació d’aquesta davant de l’edificació més enllà del que durin els 
treballs (segons informe del Parc Natural). 

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

 Una vegada finalitzats els treballs es deixarà l’entorn en el seu estat inicial.” 

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

quantitat de 79,43 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres pendent. 
 

- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals la 
quantitat de 100,00 € en concepte de taxa d’obertura i gestió d’expedient d’obra major pendent. 
 

- Abans de l’inici de les obres, serà obligatori presentar el registre electrònic municipal, la resta 
de documentació pendent (en format original), i que es la següent: 

 Full d’assumeix de la direcció d’obra, degudament visat i signat electrònicament. 

 Full d’assumeix de la direcció d’execució d’obra, degudament visat i signat 
electrònicament. 

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra, degudament 
visat i signat electrònicament. 

 Document acreditatiu del dipòsit de la fiança per garantir la correcta gestió dels 
residus de l’obra, davant d’un gestor de residus autoritzat, que segons l’estudi de 
residus del projecte ascendeix a 534,65€. 

 Nomenament de contractista, degudament signat. Caldrà que s’acompanyi amb la 
seva declaració censal d’alta (model 036 de l’Agència Tributària) si fa 1 any o més que 
no ha exercit en el terme municipal d’Arbúcies. 

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



 
 

 

 
 

 
7.2.- Llicència d'obra menor 36/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 36/2020, per instal·lar quatre 

estufes de pellet a la masia del Corral del Mataró (veïnat de Cerdans), a favor d’Artic Formació i 
Lleure S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 244,52 €, liquidat provisionalment el 28 d’agost 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 8 d’octubre de 2020, 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. 

 Una vegada finalitzats els treballs es deixarà l’entorn en el seu estat inicial.” 

 
- 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, 
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