
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 DE FEBRER DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000005  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 15 de febrer de 2021 
Hora d’inici:  20:00 h 
Hora de fi: 20:30 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, celebrada per la Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 
2021.  
 
2.0.- Alcaldia 
 
2.1.- Autorització eliminació documentació de l'arxiu municipal 2020 
 
Autorització eliminació documentació de l'arxiu municipal 2020 
 
Pere Garriga Solà, alcalde de l’Ajuntament d’Arbúcies, comarca de la Selva  
 
Relació de fets 
 
Vist l’informe presentat per la tècnica d’arxiu i el director de l’Arxiu Històric Municipal d’Arbúcies 
sobre l’eliminació de documentació de l’arxiu històric municipal, prevista com un dels 
procediments tècnics del Sistema de gestió de la documentació administrativa de l’Ajuntament 
d’Arbúcies. Informe que ha estat validat per la Sra. Secretària – interventora de l’ajuntament 
d’Arbúcies, Joan M. Llor i Serra. 
 
Atès que s’ha portat a terme un procés d’avaluació i estudi de la documentació del fons 
d’activitats municipals del AHMA que podria ser eliminada. 



 
 

 

 
 

 
Atès el que estableix el decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de 
documents (DOGC 5056, de 25.01.2008) i l’ordre de 8 de febrer de 1994, per la qual s’aproven les 
normes d’aplicació de les Taules d’Avaluació Documental (DOGC 1865, de 25.02.1994) i les 
successives ordres que aproven o modifiquen taules d’avaluació documental,  
 
Vista la proposta de l’Arxiu Històric Municipal d’Arbúcies d’aplicació de les esmentades taules 
d’avaluació documental en algunes sèries documentals que conserva l’arxiu municipal. 
 
En virtut de tot això, 
 
RESOLC: 
Primer. Autoritzar l’eliminació de la següent documentació custodiada a l’arxiu històric 
municipal d’Arbúcies: 
Núm. Registre: 1 
Descripció documentació: Boletín Oficial del Estado. BOE  
Dates extremes: 1982-1989 
Total de metres lineals: 11,10 ml  
Taad/acord: Decret de la Generalitat de Catalunya 117/1990 i Ordre del Conseller de Cultura de 15/10/1990 
. No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
Existència suport de Substitució: Es pot localitzar la informació continguda a l’enllaç: https://www.boe.es/ 
 
Núm. Registre: 2 
Descripció documentació: Butlletí Oficial de la Província de Girona. BOP 
Dates extremes: 1981 - 1992 
Total de metres lineals: 3,1 ml  
Taad/acord: Decret de la Generalitat de Catalunya 117/1990 i Ordre del Conseller de Cultura de 15/10/1990 
. No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
Núm. Registre: 3 
Descripció documentació: Diari oficial de la Generalitat. DOGC  
Dates extremes: 1977-1989  
Total de metres lineals: 2,1 ml  
Taad/acord: Decret de la Generalitat de Catalunya 117/1990 i Ordre del Conseller de Cultura de 15/10/1990 
. No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
Núm. Registre: 4 
Descripció documentació: Domiciliacions bancàries per taxes de vehicles 
Dates extremes: 1990 
Total de metres lineals: 0,3 ml 
Taad/acord: 744 ordres de transferència bancària. Destrucció total als 18 mesos des de la finalització de 
l'exercici corresponent. Resta exclosa de comunicació de destrucció la documentació amb uns terminis de 
conservació fixats a les taules d’avaluació documental inferiors als 5 anys. 
 
Núm. Registre: 5 
Descripció documentació: fotocòpia pressupost municipal 
Dates extremes: 1987 
Total de metres lineals: 0,1 ml 
Taad/acord: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
 



 
 

 

 
 

Núm. Registre: 6 
Descripció documentació: Llistats de factures passades de la Comissió de Govern a comptabilitat. 
Esborrany 
Dates extremes: 1990 
Total de metres lineals: 0,2 ml 
Taad/acord: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
Núm. Registre: 7 
Descripció documentació: Llistat duplicat resultes i ingressos 
Dates extremes: 1987 
Total de metres lineals: 0,2 ml 
Taad/acord: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
Núm. Registre: 8 
Descripció documentació: 2 còpies dels llistats del compte general  
Dates extremes: 1991 
Total de metres lineals: 0,3 
Taad/acord: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
Núm. Registre: 9 
Descripció documentació: Còpies de llistat de rebuts pendents 
Dates extremes: 1992 
Total de metres lineals: 0,4 ml 
Taad/acord: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
Núm. Registre: 10 
Descripció documentació: Còpies de llistat de factures aprovades 
Dates extremes: 1992 
Total de metres lineals: 0,4 ml 
Taad/acord: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
Núm. Registre: 11 
Descripció documentació: Còpia suplementària de rebuts d’escombraries 
Dates extremes: 1992 
Total de metres lineals: 0,2 ml 
Taad/acord: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
Núm. Registre: 12 
Descripció documentació: Fulls de salaris / nòmines 
Dates extremes: 1985-1993 
Total de metres lineals: 0,6 ml 
Taad/acord: 284 Fulls de salaris (rebuts de nòmines). Destrucció total als cinc anys. Resta exclosa de 
comunicació de destrucció la documentació amb uns terminis de conservació fixats a les taules d’avaluació 
documental inferiors als 5 anys. 
 
Núm. Registre: 13 
Descripció documentació: Resguards de talonaris 
Dates extremes: 1982-1985 
Total de metres lineals: 0,1 ml 
Taad/acord: 278 Talons de càrrec. Destrucció total als cinc anys del pagament o anul·lació de la liquidació 
notificada. Ordre del conseller de Cultura de 25 de maig de 1999 (DOGC 2905). Resta exclosa de 



 
 

 

 
 

comunicació de destrucció la documentació amb uns terminis de conservació fixats a les taules d’avaluació 
documental inferiors als 5 anys. 
 
Núm. Registre: 14 
Descripció documentació: còpies extractes bancaris 
Dates extremes: 1984-1987 
Total de metres lineals: 0,3 ml 
Taad/acord: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
Núm. Registre: 15 
Descripció documentació: albarans 
Dates extremes: 1983-1987 
Total de metres lineals: 0,2 ml 
Taad/acord: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
Núm. Registre: 16 
Descripció documentació: Extractes bancaris 
Dates extremes: 1980-1988 
Total de metres lineals: 0,3 
Taad/acord: 623 Extractes de comptes corrents. Destrucció total en un termini de quatre anys des de 
l'informe d'auditoria per part de la Sindicatura de Comptes. Resta exclosa de comunicació de destrucció la 
documentació amb uns terminis de conservació fixats a les taules d’avaluació documental inferiors als 5 
anys. 
 
Núm. Registre: 17 
Descripció documentació: Fotocòpia de càrrecs recaptació bancaris 
Dates extremes: 1989-1990 
Total de metres lineals: 0,4 ml 
Taad/acord: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
Núm. Registre: 18 
Descripció documentació: Extractes bancaris 
Dates extremes: 1993 
Total de metres lineals: 0,1 ml 
Taad/acord: 623 Extractes de comptes corrents. Destrucció total en un termini de quatre anys des de 
l'informe d'auditoria per part de la Sindicatura de Comptes. resta exclosa de comunicació de destrucció la 
documentació amb uns terminis de conservació fixats a les taules d’avaluació documental inferiors als 5 
anys. 
 
Núm. Registre: 19 
Descripció documentació: Resguards de talonaris de pagament 
Dates extremes: 1989-1992 
Total de metres lineals: 0,1 ml 
Taad/acord: 278 Talons de càrrec. Destrucció total als cinc anys del pagament o anul·lació de la liquidació 
notificada. Ordre del conseller de Cultura de 25 de maig de 1999 (DOGC 2905). No es comunica a la 
CNAATD perquè no es requereix 
 
Núm. Registre: 20 
Descripció documentació: còpies de resguards de talonaris de pagament 
Dates extremes:  1993 
Total de metres lineals: 0,10 
Taad/acord: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 



 
 

 

 
 

 
 
Núm. Registre: 21 
Descripció documentació: Extractes bancaris de taxes municipals 
Dates extremes: 1993 
Total de metres lineals: 0,1 ml 
Taad/acord: 623 Extractes de comptes corrents. Destrucció total en un termini de quatre anys des de 
l'informe d'auditoria per part de la Sindicatura de Comptes. resta exclosa de comunicació de destrucció la 
documentació amb uns terminis de conservació fixats a les taules d’avaluació documental inferiors als 5 
anys. 
 
Núm. Registre: 22 
Descripció documentació: Treballs preliminars per a la formació dels censos generals i dels padrons 
municipals d'habitants 
Dates extremes: 1986 
Total de metres lineals: 0,3 ml 
Taad/acord: 861 Treballs preliminars per a la formació de censos generals i dels padrons municipals 
d’habitants. Destrucció total en un termini de tres mesos des de la data de publicació de les dades oficials 
per part de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Resta exclosa de comunicació de destrucció la 
documentació amb uns terminis de conservació fixats a les taules d’avaluació documental inferiors als 5 
anys. 
TOTAL 126,8 metres lineals 

 
Segon. Ratificar i aprovar aquesta resolució per part del Ple municipal en la propera sessió 
plenària. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Cultura 
 
3.1.- Aprovació de les bases 26È premis AMETISTA 
 
 
Atès que fa 25 anys que l’Ajuntament d’Arbúcies, junt amb el Museu Etnològic del Montseny, La 
Gabella i la Biblioteca Rafel Vilà i Barnils convoquen el Concurs de Poesia Ametista amb motiu de la 
diada de Sant Jordi, amb l’objectiu de promoure i estimular la creació d'obres de qualitat literària.  
 
Que el jurat es reunirà el dijous 8 d’abril a ¼ de 6 de la tarda al Museu Etnològic del Montseny, La 
Gabella. 
 
Que l’entrega de premis es farà el divendres 23 d’abril a 2/4 de 8 del vespre a Can Cassó. 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar les bases del Concurs de Poesia Ametista 2021 
 
 
 



 
 

 

 
 

BASES 
 
CATEGORIES 
Aquest concurs tindrà tres categories:  
-Infantil - Cicle superior de primària (5è i 6è - nascuts el 2009 i 2010) 
-Juvenil (de 12 a 17 anys)* 
-Adults (majors de 18 anys) 
 
Requisits 
-Els poemes s’han de presentar en català. 
-Tots els poemes que es presentin han de ser originals, inèdits (és a dir, que no hagi guanyat cap premi 
ni hagi estat publicat ni difós en qualsevol mitjà amb anterioritat) i no premiats en cap altre certamen 
literari. 
-El tema dels poemes presentats haurà de ser necessàriament el Montseny i el seu àmbit d'influència 
(el paisatge, els seus pobles, la gent, elements patrimonials...) i algun d’aquests elements han de sortir 
citats literalment al text. 
-L'extensió dels poemes no podrà ser inferior a 10 versos, ni superior a 60. La composició és lliure. 
-Els participants podran presentar com a màxim una obra. 
 
*formats categoria juvenil! (a part de la poesia) 
1. RAPEJA EL TEU POEMA  
Requisits 
-La durada del rap ha de ser d’entre 1 i 2 minuts, en català i pot ser musicat. 
-El tema del rap haurà de ser el Montseny i el seu àmbit d’influència (el paisatge, els seus pobles, la 
gent, elements patrimonials...) i algun d’aquests elements han de sortir citats en el text.  
-Ha de portar títol i ha d’estar signat amb un pseudònim. 
-El rap ha de ser original i inèdit (és a dir, que no hagi guanyat cap premi ni hagi estat publicat ni difós 
en qualsevol mitjà amb anterioritat). 
-Els participants podran presentar com a màxim una obra.  
-Es pot concursar a nivell individual i en equips de màxim tres persones. 
 
2. ATREVEIX-TE AMB UN MICRORELAT 
Requisits 
-Escriu un relat o una història amb una extensió màxima de 800 caràcters amb espais inclosos  (sense 
comptar el títol). 
-Tots els originals hauran d’estar escrits en català. 
-El tema del microrelat haurà de ser el Montseny i el seu àmbit d’influència (el paisatge, els seus 
pobles, la gent, elements patrimonials...) i algun d’aquests elements han de sortir citats en el text.  
-Ha de portar títol i ha d’estar signat amb un pseudònim. 
-El microrelat ha de ser original i inèdit (és a dir, que no hagi guanyat cap premi ni hagi estat publicat ni 
difós en qualsevol mitjà amb anterioritat). 
-Els participants podran presentar com a màxim una obra.  
 
*Els participants a la categoria juvenil podran presentar, si ho volen, un poema, un rap i un microrelat. 
 
 
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE  TOTES LES OBRES 



 
 

 

 
 

-El període d’admissió dels originals finalitza el dijous 25 de març de 2021 
 
 
FORMES DE PRESENTACIÓ  
En format paper:  
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella 
Carrer Major, 6 - 17401 Arbúcies - Telèfon 972 86 09 08 
 
Poesia i microrelat: un sobre que indiqui la categoria en la qual es concursa i que contindrà l’obra (en 
DIN A4 sense cap imatge) + un sobre tancat on ha de constar el nom, cognoms, adreça, telèfon, correu 
electrònic i el títol de l’obra. 
 
Rap: un sobre que indiqui la categoria en la qual es concursa i que contindrà l’obra escrita (en DIN A4 
sense cap imatge) + un sobre amb un llapis de memòria que contindrà l’arxiu MP3 (es podrà recollir a 
partir del 28 d’abril) + un sobre tancat on ha de constar el nom, cognoms, adreça, telèfon, correu 
electrònic i el títol de l’obra. 
 
En format digital: 
arbucies.cat/premis-ametista  
(aneu seguint els passos del formulari) 
 
 
JURAT 
-Es premiaran les obres escollides per un jurat, nomenat pels organitzadors. 
 
PREMIS 
-S’estableixen els premis següents per a cada una de les categories: 
 
 
Categoria adults:  
1r premi: 300€ - Diploma 
2n premi: 200€ - Diploma 
3r premi: 100€ - Diploma 
 
Categoria juvenil:  
1r premi poesia: 75€ - Diploma 
2n premi rap: 75€ - Diploma 
3r premi microrelat: 75€ - Diploma 
 
Categoria infantil:  
1r premi: lot de llibres - Diploma 
2n premi: lot de llibres - Diploma 
3r premi: lot de llibres - Diploma 
 
Els premis es pagaran mitjançant transferència bancària. Us recordem que els premis tributen a 
Hisenda. 
 



 
 

 

 
 

 
LLIURAMENT DELS PREMIS 
-El lliurament de premis es farà el divendres 23 d’abril de 2021 a 2/4 de 8 del vespre a Can Cassó. 
-Les obres premiades queden en propietat de l'Ajuntament d'Arbúcies, que les dipositarà en el Museu 
Etnològic del Montseny, La Gabella, i en podrà fer l'ús que cregui convenient. 
-El jurat, si ho creu convenient, pot deixar qualsevol premi desert, o atorgar algun accèssit. 
-El fet de concursar implica l'acceptació d'aquestes bases. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
4.0.- Festes 
 
4.1.- Proposta d'acord per la sol·licitud de subvenció nominativa a la Diputació de Girona per a 
les Enramades 2021 
 
 
Sol·licitud de subvenció nominativa a la Diputació de Girona per a les Enramades 2021 
 
Vist que en el pressupost de la Diputació de Girona per l’exercici 2021, publicat al Butlletí Oficial 
de la província número 249, de 20 de Desembre de 2020, s’inclou una aplicació pressupostària al 
nostre ajuntament  del Centre Gestor de COOPERACIÓ CULTURUAL, per a la festivitat de LES 
ENRAMADES 2021 
 
S’ACORDA: 
 
·Sol·licitar la concessió directa nominativa per a les ENRAMADES 2021, essent aquesta de 3.000€ 
al pressupost de la Diputació de Girona per l’exercici 2021 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
5.1.- Altes i baixes gossos per els padrons del 2021 
 
 
Vistes les altes i la baixa que hi ha hagut durant l’any 2020  en el padró de gossos. 
 
S’ACORDA: 
 

 Aprovar les altes que figuren a l’expedient X2020000039 (de la placa núm. 649 a la núm. 
676) i que hi ha hagut durant l’any 2020 en el padró de gossos, i comunicar-les al Consell 
Comarcal de la Selva, per tal que s’incloguin en els padrons del 2021. 

 
 



 
 

 

 
 

 Aprovar la baixa (placa 674) que hi ha hagut durant l’any 2012 en el padró de gossos, i 
comunicar-la al Consell Comarcal de la Selva, per a donar de baixa en els padrons de 2021. 

 
  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
5.2.- Altes i Modificacions rebuts cementiri pels padrons del 2021 
 
 
Vista la relació d’altes i modificacions que hi ha hagut durant l’any 2020 del cementiri municipal 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar les altes i modificacions que hi ha hagut en el padró de cementiri municipal durant l’any 
2020, i fer arribar aquesta relació al Consell Comarcal de la Selva, per tal que faci els canvis 
corresponents, i actualitzar el padró de cementiri que s’ha de cobrar aquest any 2021. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.3.- Autorització trasllat de restes 
 
 
Autorització trasllat de restes 
 
 
Vista la sol.licitud d’exhumació i trasllat de restes efectuada per el Sr. Joaquin Pelegrí Auledas per 
poder traslladar les restes de Juan Pelegrí Mosoll. 
 
S’ACORDA: 
 
Autoritzar el trasllat de restes del difunt Juan Pelegrí Mosoll, del nínxol núm. 37  del carrer Sant 
Joaquim (lloguer), al nínxol núm. 8 del carrer Sant Joaquim, previ el pagament de les 
corresponents taxes municipals.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Medi ambient 
 
6.1.- Atorgament subvenció energies renovables 1/2019 
 
 



 
 

 

 
 

 
Vista la sol·licitud presentada per Joaquim Illa Bayés el 28 de març de 2019, amb registre d’entrada 
numero E2019010680, en la qual sol·licita que se li atorguin les subvencions previstes en l’ordenança 
municipal número 53, reguladora de l’atorgament de subvencions per a incentivar l’estalvi, 
l’eficiència energètica i les energies renovables, en relació a la substitució del sistema de calefacció de 
gasoil per un de pellet de l’edifici situat a la Plaça de la Vila, 9, 
 
Vist que la instal·lació efectuada reuneix els requisits establerts en l’article 10.1 de l’ordenança 
municipal número 53, 
 
Vist que el sol·licitant reuneix totes les obligacions establertes en l’article 5 de l’ordenança municipal 
número 53, 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal del 13 de juliol de 2020, en el qual es valora la 
subvenció en un import equivalent al 20% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la 
llicència d’obra menor amb numero d’expedient 101/2018, i en un import equivalent al 50% de 
l’impost sobre béns immobles durant els dos anys següents a la posada en servei de la instal·lació, 
 
S’ACORDA: 
 
Primer - Atorgar al sol·licitant una subvenció de 26,66 € corresponent al 20% de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres de la llicència d’obra menor amb numero d’expedient 
101/2018. 

 
Segon - Atorgar al sol·licitant una subvenció de 615,32 € corresponent al 50% de l’impost sobre 

béns immobles de l’any 2020, de l’immoble amb referència cadastral 
9896140DG5299N0001AF situat a la Plaça de la Vila, 9. 

 
Tercer - Atorgar al sol·licitant una subvenció corresponent al 50% de l’impost sobre béns immobles 

de l’any 2021, de l’immoble amb referència cadastral 9896140DG5299N0001AF situat a la 
Plaça de la Vila, 9. Aquesta subvenció no es farà efectiva fins que no s’hagi liquidat la 
totalitat d’aquest impost. 

 
Quart - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.2.- Arxivament subvenció energies renovables 1/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Joan Quintana Sintes el 22 de juny de 2020, amb registre d’entrada 
numero E2020003719, en la qual sol·licita que se li atorguin les subvencions previstes en l’ordenança 
municipal número 53, reguladora de l’atorgament de subvencions per a incentivar l’estalvi, 
l’eficiència energètica i les energies renovables, en relació a una instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques per a autoconsum en l’edifici situat al carrer Folch i Torres, 1, 



 
 

 

 
 

Vist l’informe de l’Arquitecte Municipal del 4 de novembre de 2020, el qual considerava que calia 
suspendre l’atorgament de la subvenció sol·licitada fins que no s’acredités el compliment de l’article 
10.IA.3 de l’ordenança municipal número 53, aportant la següent documentació: 

 Certificat de l’empresa instal·ladora acreditatiu de la correcta execució de la instal·lació 
corresponent (incloure-hi un mínim de 2 fotografies). 

 Informe del tècnic facultatiu i/o del representat de l’empresa instal·ladora on es justifiqui 
que la potència instal·lada de les plaques és igual o superior al 50% de la potència 
contractada. 

 Butlletí de la instal·lació elèctrica degudament modificat. 

Vist que s’ha exhaurit el termini màxim de 3 mesos establert en la notificació de l’informe de 
l’Arquitecte Municipal del 4 de novembre de 2020, i que no s’ha presentat la documentació 
requerida, 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  ARXIVAR i deixar sense efecte l’expedient en tràmit de subvenció d’energies renovables 

amb número d’expedient 1/2020, en relació a una instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques per a autoconsum en l’edifici situat al carrer Folch i Torres, 1. 

Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.3.- Atorgament subvenció energies renovables 2/2020 
 
 
Atorgament subvenció energies renovables 2/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Josep Callís Bassas el 28 de juliol de 2020, amb registre d’entrada 
numero E/000099-2020, en la qual sol·licita que se li atorguin les subvencions previstes en 
l’ordenança municipal número 53, reguladora de l’atorgament de subvencions per a incentivar 
l’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables, en relació a una instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques per a autoconsum en l’edifici situat a la Plaça Doctor Turon, 5, 
 
Vist que la instal·lació efectuada reuneix els requisits establerts en l’article 10.2 de l’ordenança 
municipal número 53, 
 
Vist que el sol·licitant reuneix totes les obligacions establertes en l’article 5 de l’ordenança municipal 
número 53, 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Municipal  del 4 de febrer de 2021, en el qual es valora la subvenció en 
un import equivalent al 20% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la comunicació 



 
 

 

 
 

prèvia d’obres mínimes amb numero d’expedient 43/2020, i en un import equivalent al 50% de 
l’impost sobre béns immobles durant els dos anys següents a la posada en servei de la instal·lació, 
 
S’ACORDA: 
 
Primer - Atorgar al sol·licitant una subvenció de 27,75 € corresponent al 20% de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres de la comunicació prèvia d’obres mínimes amb numero 
d’expedient 43/2020, pagat el 28 de juliol de 2020. 

 
Segon - Atorgar al sol·licitant una subvenció corresponent al 50% de l’impost sobre béns immobles 

de l’any 2021, de l’immoble amb referència cadastral 9897906DG5299N0001AF situat a la 
Plaça Doctor Turon, 5. Aquesta subvenció no es farà efectiva fins que no s’hagi liquidat la 
totalitat d’aquest impost. 

 
Tercer - Atorgar al sol·licitant una subvenció corresponent al 50% de l’impost sobre béns immobles 

de l’any 2022, de l’immoble amb referència cadastral 9897906DG5299N0001AF situat a la 
Plaça Doctor Turon, 5. Aquesta subvenció no es farà efectiva fins que no s’hagi liquidat la 
totalitat d’aquest impost. 

 
Quart - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
6.4.- Atorgament subvenció energies renovables 3/2020 
 
 
Atorgament subvenció energies renovables 3/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Josep Cardona Farrés el 30 de juliol de 2020, amb registre d’entrada 
numero E2020004568, en la qual sol·licita que se li atorguin les subvencions previstes en l’ordenança 
municipal número 53, reguladora de l’atorgament de subvencions per a incentivar l’estalvi, 
l’eficiència energètica i les energies renovables, en relació a una instal·lació de plaques solars 
fotovoltaiques per a autoconsum en l’edifici situat al carrer Castell, 50, 
 
Vist que la instal·lació efectuada reuneix els requisits establerts en l’article 10.2 de l’ordenança 
municipal número 53, 
 
Vist que el sol·licitant reuneix totes les obligacions establertes en l’article 5 de l’ordenança municipal 
número 53, 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Municipal  del 4 de febrer de 2021, en el qual es valora la subvenció en 
un import equivalent al 20% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la comunicació 
prèvia d’obres mínimes amb numero d’expedient 44/2020, i en un import equivalent al 50% de 
l’impost sobre béns immobles durant els dos anys següents a la posada en servei de la instal·lació, 



 
 

 

 
 

 
S’ACORDA: 
 
Primer - Atorgar al sol·licitant una subvenció de 23,74 € corresponent al 20% de l’impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres de la comunicació prèvia d’obres mínimes amb numero 
d’expedient 44/2020, pagat el 30 de juliol de 2020. 

 
Segon - Atorgar al sol·licitant una subvenció corresponent al 50% de l’impost sobre béns immobles 

de l’any 2021, de l’immoble amb referència cadastral 9894402DG5299S0001OX situat al 
carrer Castell, 50. Aquesta subvenció no es farà efectiva fins que no s’hagi liquidat la 
totalitat d’aquest impost. 

 
Tercer - Atorgar al sol·licitant una subvenció corresponent al 50% de l’impost sobre béns immobles 

de l’any 2022, de l’immoble amb referència cadastral 9894402DG5299S0001OX situat al 
carrer Castell, 50. Aquesta subvenció no es farà efectiva fins que no s’hagi liquidat la 
totalitat d’aquest impost. 

 
Quart - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Urbanisme 
 
7.1.- Devolució fiança d’urbanització llicència d’obra major 1/2020 
 
 
Devolució fiança d’urbanització llicència d’obra major 1/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Francesc Casanova Callís el 15 de gener de 2021, amb registre 
d’entrada E2021000232, en la qual sol·licita la devolució de la fiança d’urbanització de la llicència 
d’obra major 1/2020 per un import de 410,00 €. 
 
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 018/2021/74NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la total devolució de l’import de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Francesc Casanova Callís la fiança d’urbanització de la llicència d’obra major 

1/2020 per un import de 410,00 €. 



 
 

 

 
 

 
Segon - 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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