
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000040  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 23 de novembre de 2020 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:55 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 celebrada en data 16 
de novembre de 2020.  
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Aprovació atorgament subvenció a projecte de l'Associació Mouenarts 
 
 
Vista i valorada tècnicament la sol·licitud de l’associació MOUENARTS pel projecte “ARTS DEL 
MOVIMENT I ACCIÓ COMUNITÀRIA” dintre de la convocatòria municipal de subvencions per a 
projectes d’acció social i solidaritat 2020 
 
S’ACORDA  
 
Atorgar i fer un pagament a l’associació MOUENARTS per un import de 1418,01 € en concepte de 
subvenció pel desenvolupament del projecte “ARTS DEL MOVIMENT I ACCIÓ COMUNITÀRIA”  
 
La present subvenció tindrà caràcter de bestreta i es farà seguiment i valoració tècnica de 
l’execució del projecte amb l’obligació per part de l’entitat de lliurar la justificació econòmica 
abans del 31 de gener del 2021. En cas de no justificar adequadament l’import rebut, es 
reclamarà a l’entitat el retorn de la mateixa. 



 
 

 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- Aprovació atorgament subvenció a projecte d'acció social de CREU ROJA 
 
 
Vista i valorada tècnicament la sol·licitud de CREU ROJA pel projecte “Alfabetització i socialització 
de dones marroquines” dintre de la convocatòria municipal de subvencions per a projectes 
d’acció social i solidaritat 2020 
 
S’ACORDA  
 
Atorgar i fer un pagament a CREU ROJA per un import de 1725,20 € en concepte de subvenció pel 
desenvolupament del projecte  “Alfabetització i socialització de dones d’origen estranger”  
 
La present subvenció tindrà caràcter de bestreta i es farà seguiment i valoració tècnica de 
l’execució del projecte amb l’obligació per part de l’entitat de lliurar la justificació econòmica 
abans del 31 de gener del 2021. En cas de no justificar adequadament l’import rebut, es 
reclamarà a l’entitat el retorn de la mateixa. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.3.- Aprovació atorgament subvenció a ONCOLLIGA 
 
 
Vista i valorada tècnicament la sol·licitud de la Fundació ONCOLLIGA pel projecte “SERVEIS 
INTEGRALS PELS MALALTS DE CÀNCER I ELS SEUS FAMILIARS” dintre de la convocatòria municipal 
de subvencions per a projectes d’acció social i solidaritat 2020 
 
S’ACORDA  
 
Atorgar i fer un pagament a la Fundació ONCOLLIGA  per un import de 1936,68 € en concepte de 
subvenció pel desenvolupament del projecte  “SERVEIS INTEGRALS PELS MALALTS DE CÀNCER I 
ELS SEUS FAMILIARS”  
 
La present subvenció tindrà caràcter de bestreta i es farà seguiment i valoració tècnica de 
l’execució del projecte amb l’obligació per part de l’entitat de lliurar la justificació econòmica 
abans del 31 de gener del 2021. En cas de no justificar adequadament l’import rebut, es 
reclamarà a l’entitat el retorn de la mateixa. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 

 
 

 
 
2.4.- Aprovació atorgament subvenció a Assoc. Casadesus 
 
 
Vista i valorada tècnicament la sol·licitud de l’associació Cassadesús pel projecte “Adequació 
d’apartament per acollir dones que pateixin violència de gènere” dintre de la convocatòria 
municipal de subvencions per a projectes d’acció social i solidaritat 2020 
 
S’ACORDA  
 
Atorgar i fer un pagament a l’associació Casadesús per un import de 908,24 € en concepte de 
subvenció pel desenvolupament del projecte  “Adequació d’apartament per acollir dones que 
pateixin violència de gènere”  
 
La present subvenció tindrà caràcter de bestreta i es farà seguiment i valoració tècnica de 
l’execució del projecte amb l’obligació per part de l’entitat de lliurar la justificació econòmica 
abans del 31 de gener del 2021. En cas de no justificar adequadament l’import rebut, es 
reclamarà a l’entitat el retorn de la mateixa. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.5.- Aprovació atorgament subvenció a l'Associació Àmbar 
 
 
Vista i valorada tècnicament la sol·licitud de l’associació ÀMBAR pel projecte “Tallers d’art-teràpia 
per pre-adolescents” dintre de la convocatòria municipal de subvencions per a projectes d’acció 
social i solidaritat 2020 
 
S’ACORDA  
 
Atorgar i fer un pagament a l’associació ÀMBAR per un import de 1881,03 € en concepte de 
subvenció pel desenvolupament del projecte “Tallers d’art-teràpia per pre-adolescents”  
 
La present subvenció tindrà caràcter de bestreta i es farà seguiment i valoració tècnica de 
l’execució del projecte amb l’obligació per part de l’entitat de lliurar la justificació econòmica 
abans del 31 de desembre de l’any en curs. En cas de no justificar adequadament l’import rebut, 
es reclamarà a l’entitat el retorn de la mateixa. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 

 
 

 
2.6.- Aprovació atorgament subvenció projecte social de l'Assoc. L'Oreneta 
 
 
Vista i valorada tècnicament la sol·licitud de l’associació ORENETA pel projecte “EDUCAR DES DE 
DINS” dintre de la convocatòria municipal de subvencions per a projectes d’acció social i 
solidaritat 2020 
 
S’ACORDA  
 
Atorgar i fer un pagament a l’associació ORENETA per un import de 1130,84 € en concepte de 
subvenció pel desenvolupament del projecte “EDUCAR DES DE DINS”  
 
La present subvenció tindrà caràcter de bestreta i es farà seguiment i valoració tècnica de 
l’execució del projecte amb l’obligació per part de l’entitat de lliurar la justificació econòmica 
abans del 31 de gener del 2021. En cas de no justificar adequadament l’import rebut, es 
reclamarà a l’entitat el retorn de la mateixa. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.-  Modificació venciment i aprovació ampliació rènting 
 
 
Vist l’acord de junta de govern de data  21 de setembre de 2020 en el qual s’aprova l’ampliació de 
rènting vehicle Nissan Qasqai  a partir del venciment 27 d’octubre de 2020. 
 
Vist que el contracte de rènting número 717970 amb l’entitat BANCO SANTANDER referent al 
vehicle marca NISSAN QASQAI DCI matricula 0740 JVP el seu venciment és el proper 2 de gener de 
2021 i no el que es va fer constar a l’acord pres el 21 de setembre de 2020. 
 
Vist la necessitat de continuar disposant d’aquest vehicle pel servei de la Policia Local. 
 

S’ACORDA 
 

1r.-Deixar sense efecte l’acord de junta de govern local de data 21 de setembre de 2020 per error 
de data de venciment. 
 
2n.-Sol·licitar una ampliació d’un any a partir del 2 de gener de 2021 del contracte de rènting 
número 717970 amb l’entitat BANCO SANTANDER referent al vehicle marca NISSAN QASQAI DCI 
matricula 0740JVP. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 

 
 

 
 
3.2.- Sol·licitud de bonificació de la taxa per la recollida de residus per a tres habitatges 
disseminats 
 
 
 
La Sra. Àfrica Portillo Ramírez amb DNI 45004605E va presentar una instància a l’Ajuntament 
d’Arbúcies sol·licitant una bonificació en la taxa d’escombraries per als habitatges el Marcús, el 
Marcús Vell i Montplet per la distància de l’habitatge a l’àrea de recollida. 
 
Segons l’Ordenança Municipal núm. 11 en el seu Annex de Tarifes, en el punt 11.1.1.2 RECOLLIDA 
DE DEIXALLES EN EL DISSEMINAT on diu que segons augmenta la distància de l’habitatge, local o 
establiment comercial/industrial respecte del lloc de recollida s’aplicarà una tarifa més reduïda 
respecte la tarifa integral corresponent. 
 

11.1.1.2.1 PROP LLOC DE RECOLLIDA 100,00% de la tarifa integral corresponent. 
11.1.1.2.2 A 2 km DEL LLOC DE RECOLLIDA 85,00% de la tarifa integral corresponent. 
11.1.1.2.3 A 4 km DEL LLOC DE RECOLLIDA 75,00% de la tarifa integral corresponent. 
11.1.1.2.4 A MÉS DE 4 km DEL LLOC DE RECOLLIDA 60,00% de la tarifa integral corresponent. 
 
Un cop mesurada la distància entre els habitatges i l’àrea de recollida més propera a aquests, 
comprovem que: 
El Marcús es troba a 1,3 km de l’àrea de la Corbadora 
El Marcús Vell es troba a 1,3 km de l’àrea de la Corbadora 
Montplet es troba a 1,9 km de l’àrea del Regàs 
 
Vista l’ordenança municipal núm. 11 de Taxa per a la recollida, tractament i eliminació de residus 
sòlids urbans, i vista la distància que existeix entre els habitatges del Marcús, Marcús Vell i 
Montplet a les àrees de recollida més properes,  
 
S’ACORDA que no correspon bonificació en la taxa de recollida de residus de El Marcús Vell, El 
Marcús ni Montplet ja que cap d’aquests habitatges es troba a una distància de 2 o més 
quilòmetres d’una àrea de recollida de residus. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.3.- Concessió per 50 anys nínxol Cr Santa Joaquima de Vedruna, 19 
 
 
Vista la petició de Francesc Obiols Marfa i Mª Antonia Callis Bassas  per la concessió per 50 anys 
d’un nínxol  
 
S’ACORDA 
 



 
 

 

 
 

 
Acceptar la concessió per 50 anys del nínxol núm. 19 del Cr Santa Joaquima de Vedruna. 
 
L’import d’aquesta concessió és de 1.600€ que cal fer efectiu a les oficines municipals. 
 
Caldrà passar a recollir el títol de concessió a les oficines municipals. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.4.- Canvi titularitat nínxol Cr Sant Miquel, 59 
 
 
Vista la petició de Lluis Torrent Coll , per canviar la titularitat del nínxol núm. 59 del carrer Sant 
Miquel a nom de Pere Torrent Vellvehí, ja difunt , i vista la renúncia de Joan Torrent Coll a la seva 
part (50%) de la propietat de l’esmentat nínxol 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm 59 del carrer Sant Miquel. 
 
Acceptar la renúncia del Sr. Joan Torrent Coll  deixant la plena titularitat del nínxol núm. 59 del 
carrer Sant Miquel, al Sr. Lluis Torrent Coll. 
 
La nova titularitat serà a nom de Lluis Torrent Coll. 
 
La taxa per aquest canvi és de 74 euros, que cal pagar a les oficines municipals. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.5.- Aprovació de factures 
 
S’ACORDA:  
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

X2020003918 ABELARDO MARTIN EXPOSITO 12,60 

X2020003568 ARIADNA-TERESA GÓMEZ MATEU 136,00 

X2020003567 ARNAU VILELLA SÁNCHEZ 272,00 

X2019001950 ASCENSORS GIRONA SAU 500,94 

X2020003806 BLUEMAP CONSULTING GROUP SL 944,57 



 
 

 

 
 

X2020003013 CAN VILAMALA SL 327,28 

X2020003885 COMERCIAL PEPERERA I MATERIAL D'OFICINA SL 402,48 

X2020002551 CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA 31,70 

X2020003865 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA - CAGSA 326,61 

X2020003869 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA - CAGSA 366,78 

X2020003938 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA - CAGSA 288,09 

X2020003059 CULTIUS PONÇ SL 33,00 

X2020000049 DAVID CALVO COROMINA - ARQUITECTE 2.359,50 

X2020000049 DAVID CALVO COROMINA - ARQUITECTE 2.359,50 

X2020003427 DRAGCLIC SL 191,87 

X2020003595 EXCAVACIONS ROSELL SL 3.121,80 

X2020003859 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD - EGARSAT 1.379,42 

X2020003285 FILLS DE LLUIS SUREDA SL 622,02 

X2020003863 FOTO RUANO SL 1.330,50 

X2020003929 GESTIÓ ARBÚCIES SLU 2.850,37 

X2020003927 GESTIÓ ARBÚCIES SLU 2.850,37 

X2020003194 GRUP ASSOCIAT PELS SERVEIS DE SALUT - GASS 500,00 

X2020003548 GRUP ASSOCIAT PELS SERVEIS DE SALUT - GASS 500,00 

X2020000369 HERMES COMUNICACIONS SA 213,25 

X2020003113 HIPER ESCOLA GIRONA SL 352,33 

X2020003029 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL-IMAR 16,04 

X2020003034 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL-IMAR 5,76 

X2020003035 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL-IMAR 20,52 

X2020003043 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL-IMAR 37,47 

X2020003045 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL-IMAR 1,98 

X2020000253 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL - AGÈNCIA HABITATGE 190,19 

X2020003920 JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 81,00 

X2020000303 JOAQUIN EXPOSITO FORNERS 302,50 

X2020000505 JOAN FERRANDO TORRENT 847,00 

X2020003284 JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 17,00 

X2020003539 JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 129,34 

X2020002848 JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 8,83 

X2020003287 JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 5,95 

X2020003150 JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 5,95 

X2020003116 JORDI CALLÍS FERRER - GRAFIA 2.393,27 

X2020003924 JOSEP REUS PALAU - REPSOL 49,60 

X2020003904 JUAN DALMAU BLANCH 754,50 



 
 

 

 
 

X2020003598 LIMPIEZAS DEYSE SL 495,80 

X2020002987 LOGÍSTICA DE GUERRILLA SL 481,58 

X2020003342 MANZANO ARBÚCIES SL 181,50 

X2020000303 MARIA IGLESIAS VALLS 302,50 

X2020000302 MARIA VIÑAS POU 726,00 

X2020003922 MARSAL EQUIPOS NAUTICOS SL 58,81 

X2020003132 MARTA TORNÉS FERRANDO 33,00 

X2020003846 MFIDAL ROKTOUTI - JARDINERIA 700,82 

X2020003570 MIQUEL CREUS BRUNAT 136,00 

X2020002836 NEG 4 2008 SL 162,90 

X2020001247 NEXUS ENERGIA SA 548,44 

X2020001252 NEXUS ENERGIA SA 433,06 

X2020000354 NOSOLOMEDIA SL 382,36 

X2020000682 PROCURADORS FORESTALS BOSCH SLU 847,00 

X2020003237 RECICLATGES TAMAYO SL 1.258,40 

X2020003841 RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO I FILL SL 72,60 

X2020003236 RECUPERACIONS MASNOU SL 2.494,82 

X2020003341 RECUPERACIONS MASNOU SL 1.419,00 

X2020003064 SALTOKI BLANES SA 97,90 

X2020003804 SALTOKI BLANES SA 21,18 

X2020003030 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 491,19 

X2020003930 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 572,38 

X2020003848 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA 222,22 

X2020003916 SOLRED SA 1.648,28 

X2020003860 SOM ENERGIA SCCL 48,70 

X2020003861 SOM ENERGIA SCCL 65,91 

X2020002613 SORIGUÉ SA 435,60 

X2020001198 SUD ENERGIES RENOVABLES SL 3.783,56 

X2020001198 SUD ENERGIES RENOVABLES SL 3.783,56 

X2020001198 SUD ENERGIES RENOVABLES SL 4.407,45 

X2020003130 TALLER I MOTOS MOLIST SL 496,68 

X2020003289 TALLER I MOTOS MOLIST SL 103,50 

X2020003808 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA 66,13 

X2020002964 TRAFAD, S.COOP.C.L. 1.820,00 

X2020002965 TRAFAD, S.COOP.C.L. 800,00 

X2020002963 TRAFAD, S.COOP.C.L. 11.594,85 

X2020002922 TRAFAD, S.COOP.C.L. 1.093,46 



 
 

 

 
 

X2020003051 TRAFAD, S.COOP.C.L. 1.820,00 

X2020003050 TRAFAD, S.COOP.C.L. 800,00 

X2020003049 TRAFAD, S.COOP.C.L. 11.549,49 

X2020003044 TRAFAD, S.COOP.C.L. 1.044,59 

X2020003868 TRAFAD, S.COOP.C.L. 1.500,00 

X2020003336 TRAFAD, S.COOP.C.L. 2.742,98 

X2020003337 TRAFAD, S.COOP.C.L. 961,62 

X2020003338 TRAFAD, S.COOP.C.L. 3.592,17 

X2020003339 TRAFAD, S.COOP.C.L. 992,64 

X2020003515 TRAFAD, S.COOP.C.L. 1.820,00 

X2020003517 TRAFAD, S.COOP.C.L. 2.412,32 

X2020003518 TRAFAD, S.COOP.C.L. 800,00 

X2020003514 TRAFAD, S.COOP.C.L. 12.434,12 

X2020003513 TRAFAD, S.COOP.C.L. 837,54 

X2020003511 TRAFAD, S.COOP.C.L. 1.223,08 

X2020003296 TROFEUS WANS CAT SC 215,74 

X2020003297 TROFEUS WANS CAT SC 67,08 

X2020003298 TROFEUS WANS CAT SC 21,30 

X2020003299 TROFEUS WANS CAT SC 173,45 

X2020003759 TÜV SÜD ATISAE SAU - ITV 47,53 

X2020003078 TÜV SÜD ATISAE SAU - ITV 52,35 

X2020003387 TÜV SÜD ATISAE SAU - ITV 52,35 

X2020003928 VÈRTEX ASSESSORS SLU 156,85 

X2020003131 VIDRES I ALUMINIS RIBERA SL 113,74 

X2020003809 VODAFONE ESPAÑA SAU 275,93 

      

    115.133,89 

      

  PATRONAT   

      

X2020003791 AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 460,10 

X2020003886 ANTONI CLARET RAMIREZ - DA-TO INC . 3.025,00 

      

    3.485,10 

      

   

 
 



 
 

 

 
 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Llicència d'obra major 11/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 11/2020, per a la construcció d’una 

sala polivalent dins d’una nau industrial sense ús situada al carrer Cal Xic, 16, a favor de 
l’Associació Montseny Guilleries. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 62,00 €, liquidat provisionalment el 4 de novembre de 
2020. 
 

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

 Atès que es tracta d’una nau industrial sense ús, les mesures de protecció i prevenció 
d’incendis s’aplicaran per al conjunt de la mateixa un cop es conegui la naturalesa de 
l’activitat a implantar-hi, havent de fer-hi els ajustos i/o modificacions que resultin 
necessàries atès que el present informe únicament té efectes a nivell urbanístic. 



 
 

 

 
 

 En relació a aquesta situació, NO serà possible l’ús independent i autònom de la sala 
habilitada la qual s’ha d’entendre com a un complement de l’activitat que s’hi implanti i, 
com a tal, no se’n podrà fer ús fins que es tramiti l’activitat corresponent (ja sigui en règim 
de llicència o bé de comunicació prèvia en funció de la classificació de l’activitat pretesa). 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de desplaçar els 
materials i la runa originada pels treballs de construcció proposats, runa que haurà de ser 
retirada i transportada a un abocador regularitzat no allargant l’acumulació d’aquesta 
davant l’obra. 

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

- Les obres no es podran iniciar mentre no es presenti al registre d’entrada municipal la 
documentació pendent en format original, i que es la següent: 

 Projecte tècnic degudament signat i visat pel col·legi corresponent, acompanyat d’un 
certificat del tècnic redactor en què garanteixi que no s’hi ha introduït canvis en relació al 
projecte avaluat per a la concessió de la llicència. 

 Full d’assumeix de la direcció i supervisió de les obres degudament signat i visat pel 
col·legi corresponent. 

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut degudament signat i visat pel 
col·legi corresponent, o certificat equivalent. 

 Document acreditatiu del dipòsit de la fiança per garantir la correcta gestió dels residus de 
l’obra, davant d’un gestor de residus autoritzat. 

 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  
 
 
 
5.0.- 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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