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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE JUNY DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000023  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 28 de juny de 2021 
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, celebrada per la Junta de Govern Local, en data 21 de juny de 
2021. 
 
2.0.- Comunicació i noves tecnologies 
 
2.1.- Adhesió al canal de televisió TDT La Seva. 
 
En base al dictat al Decret d’Alcaldia de data 17 de juny de 2021,  
 
S’ACORDA :  
 
 

1- Aprovar el compromís, per tal que aquest Ajuntament sigui part de la fundació del 
Canal La Selva ( TDT La Selva - Programa número 3 del canal 42 UHF amb referència 
TL01GI - TL01GI-42-3) 

 
2- L’adhesió d’aquest Ajuntament, a la carta emesa pel President del Consell Comarcal de  

La Selva, en data 17 de juny de 2021, on es mostra el  seu interès i suport en 
assolir un canal de difusió de la informació comarcal dins de l'àmbit de col·laboració 
amb els ajuntaments de la Comarca de la Selva. 
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3- El compromís d’aquest Ajuntament, a tenir la partida pressupostària consignada per 
aquest servei de cares a l’exercici 2022, per valor de 9.381,60 €   anuals (IVA no inclòs). 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Cultura 
 
3.1.- Suport al Correllengua 2021. 
 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori i 

convertir-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 

d’integració de les persones nouvingudes, 

Atesa la necessitat de treballar perquè el català sigui un element integrador que permeti 

que una societat plural com la catalana generi una identitat col·lectiva, 

 Atesa la celebració dels 25 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport 

d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general, 

Atesa la reivindicació de la figura d’Isabel-Clara Simó que impulsa el Correllengua 2021 

per reivindicar la seva figura i la seva obra, per retre homenatge a l’autora i posar en valor 

la seva obra, 

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 

organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 

municipis i comarques de parla catalana, 

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, 

 

S’ACORDA: 

 Donar suport al Correllengua 2021 com a instrument reivindicatiu de la societat a 

favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla 

catalana i a favor de la seva unitat. 

 Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 

Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon desenvolupament 

de les activitats programades. 
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 Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 

d’aquesta corporació. 

 Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades 

a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre 

la població nouvinguda.  

 Fer una aportació econòmica, si s’escau, per a l’organització dels actes i el bon 

funcionament del Correllengua 2021. 

 Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 

Llengua catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles, 118, 08014 de Barcelona, o a través de l’a/e: 

cal@cal.cat, i als organitzadors locals del Correllengua.  

 Ratificar el present acord a la propera sessió del Ple municipal.  
 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Canvi de titularitat i retorn de nínxol Cr Sant Antoni, 38 
 
Atesa la petició presentada per la Sra. M.C. C. D. , la Sra. R. C. D., i la Sra. I. C. D, en la que 
sol.liciten el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 38 del carrer Sant Antoni, que 
actualment figura a nom del Sr J. C. V ., a favor de les  peticionàries per defunció del titular,    i 
retornar la titularitat de l’esmentat dret funerari a l’Ajuntament.  
 
S’ACORDA 
 
Concedir el canvi de titularitat per 50 anys del dret funerari del nínxol núm. 38 del carrer Sant 
Antoni, previ pagament de la taxa que correspongui. 
 
Un cop realitzat aquest canvi de titularitat , es procedirà a l’acceptació del retorn del nínxol a 
l’Ajuntament amb les condicions que diu l’article 8è. del Reglament del Cementiri Municipal.  
 
L’import d’aquest rescat és de  560€, per aquest any 2021, que li seran abonats en el compte que 
ens ha facilitat per aquest fi. 
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La taxa pel canvi de titularitat es descomptarà de l’abonament que l’Ajuntament ha de fer el 
rescat. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Adhesió al contracte 2019.03-D1 de l'acord marc de subministraments d'energia elèctrica 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03)  
 
 
PROPOSTA D’ACORD DE  L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES D’ADHESIÓ AL CONTRACTE 2019.03-D1 

DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 

ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03).  

 

Antecedents.-  

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

Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 1 d’octubre de 

2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat 

amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per 

Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant 

de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a 

les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses 

seleccionades: 

 

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.  

NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.  

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3. 

IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.  

ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7. 

ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7. 

IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7. 

HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 

 

2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a totes 

les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la interposició 

de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord marc en qüestió 

amb les empreses seleccionades, abans relacionades. 
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3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va adoptar 

la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient de 

contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars del procediment amb 

número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de 

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

núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta electrònica entre les empreses 

seleccionades en l’Acord marc del que deriva.  Prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que 

va obtenir el millor preu en les  subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de 

preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos 

en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que 

fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3.  

 

4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses adjudicatàries dels 

lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el 

procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  

 

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

contracte derivat 2015.05 D1 de l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica amb 

destinació a les Entitats Locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament 

Local a l’empresa Endesa Energia SAU 

En data 28 d’octubre de 2019 la J.G.L. de l’Ajuntament d’Arbúcies va acordar l’Adhesió al 

contracte derivat 2015.05 D02 de l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica amb 

destinació a les Entitats Locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament 

Local a l’empresa Endesa Energia SAU, prorrogat i amb vigència fins a 30 de juny de 2021. 

 

Fonaments de Dret.- 

 

Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la 

redacció donada per la LRSAL. 

 

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de 

centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

 

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 

 

Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la 

signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 

 

Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Resolució 

de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de 

l’entitat,  que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03). 

 



 
 

6 
 

Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 

68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen 

el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a 

les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01). 

 

Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de 

règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals (.. .)/ o 

articles aplicables de Llei d’organització comarcal. 

 

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

anteriorment, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents,  

 

ACORDS 

 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament d’Arbúcies al contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc 

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

2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, pe ríode que es podrà 

prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun.  

 

Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 

subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament d’Arbúcies, ordenats per lot, que 

s’inclouen al contracte: 

 

 LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU 

Núm. CUPS Tarifa  Ubicació 

1 ES0031408190103001WG 2.1A Estació Bombeig La  Plana  

2 ES0031406246185001CY 2.1DHA C. Magnes  

3 ES0031406031470001DB 2.0DHA C. J. Verdaguer/La  Galzerana  

4 ES0031408113840001ZJ 2.0DHA C. Castel l /Montseny 

5 ES0031406246187001SM 2.1DHA C. Gna. Assumpta  

6 ES0031406246184001EH 2.1DHA C. Camprodon 

7 ES0031406039675001HZ 2.0DHA C. La  Vinyassa  / Urb. Sector Sud 

8 ES0031406030720001ZH 2.0DHA C. D. Refart 

9 ES0031408113847001LK 2.0DHA Parc De La  Corbadora/C. Del  Sol  

10 ES0031406031773001GD 2.0DHA Urb. Joia  Del  Montseny 

11 ES0031406039596001XL 2.0DHA Urb. Pa lau 

12 ES0031406038498001LQ 2.1DHA Urb. Mirador 

13 ES0031408113867001SB 2.0DHA P.I. Pont Cremat 

14 ES0031406031234001YZ 2.0A Urb. La  Plana  

15 ES0031408190098001ZH 2.0DHA Urb. La  Plana I i  

16 ES0031406039332001DJ 2.0DHA Joanet 

17 ES0031406034076001SL 2.1DHA Urb. Fogueres  De Montsoriu  

18 ES0031406031584001KT 2.0A Escorxador 
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19 ES0031406030801001VN 2.0A Local  De La  Pol icia -C. Castel l  

20 ES0031406031596002JH 2.1A Escola  Dr. Carul la  

21 ES0031406031594001HH 2.0A Local  Petanca  

22 ES0031406039550001BL 2.0A C. Castel l , 88 

23 ES0031408512696001QH 2.0A Local  Voluntaris  Protecció Civi l . 

24 ES0031408051444001HT 2.1A Deixa l leria  

25 ES0031408273601001FT 2.0A Pi lona C. Sant Jaume/Vern 

26 ES0031408298151001ZF 2.0A Pi lona C. Prat Marcet 

27 ES0031408505743001RX 2.0A C/ Plaça, 11 

28 ES0031408443278001VC 2.0A Semàfor Dr. Gel i  

29 ES0031408536097001TJ 2.0A Pg. Font Del  Ferro, 13 

30 ES0031408478157008ZX 2.0A C. Camprodon, 55 2n 2a  

31 ES0031408602947001NF 2.0A C. Matagal ls  S/N 

32 ES0031408579214001ZV 2.0A Turó Del  Pi  S/N 

33 ES0031408627258001RF 2.0A Passeig De La  Glorieta  S/N 

 

LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU 

Número CUPS Tarifa Ubicació 

1 ES0031408361268001DQ 3.0A Estació Bombeig Ca l  Xic 

2 ES0031406246186001VV 3.0A C. Pont / Escorxador 

3 ES0031408332538001DY 3.0A Av. Pa ïsos  Cata lans  

4 ES0031406232589001NL 3.0A C. La  Farga  / S. Folgueroles  

5 ES0031408351357001RS 3.0A Can Pons  (Ctra . Santa  Fe) 

6 ES0031406038329001PC 3.0A C. Camp De L'Ol iver 

7 ES0031408440781001NS 3.0A P. I . Ca l  Xic 

8 ES0031408268696001WA 3.0A Can Cornet 

9 ES0031406031219001KX 3.0A Llar De Jubi lats  

10 ES0031406031424001XB 3.0A Pol iesportiu Prat De Can Del fí 

11 ES0031408127183001QT 3.0A Naus  Ayats  (Provis ional  Obres) 

12 ES0031406031596001JV 3.0A Escola  Dr. Carul la  

13 ES0031408326619001PX 3.0A El  Jardinet 

14 ES0031406030710001VT 3.0A Nau "Almotrans" 

15 ES0031406031035001WX 3.0A La  Gabel la/Ajuntament 

16 ES0031408300145001EE 3.0A Pavel ló Can Pons  

17 ES0031408312830001GQ 3.0A Camp De Futbol  

18 ES0031408530995001DB 3.0A C/ Camprodon, 92-94 

19 ES0031406031018002EP 3.0A C. Major, 12 

20 ES0031408490727001DC 3.0A C. Estenedor, 1 

21 ES0031408612806001JB 3.0A Prat De Can Del fí, 1 

22 ES0031408568778001LZ 3.0A C. Estenedor, 44 

23 ES0031406031717001FZ 3,0A Urb. Els  Col ls  
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S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes les 

CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.  

 

Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que 

inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les 

dades de pagament. 

 

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades a la 

pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus 

resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020.  

 

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec de 

clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1).  

 

Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la 

regulació vigent.   

 

Tercer.-  Aprovar l’autorització i disposició de la despesa  per import de 126.000,00 € que 

s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2021, amb càrrec a la partida pressupostària  

núm.: 165.221.00. 

 

Quart.- Notificar aquest acord a ENDESA ENERGIA, SAU , empresa adjudicatària de l’Acord marc 

de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 

preceptius. 

 

Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM 

(preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els 

efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.2.- Bonificació 95% de l'ICIO de la llicència d'obra menor 12/2021 
 
Vista la instància presentada per la Comunitat de Propietaris del carrer Turó del Campament, 7 el 21 
de juny de 2021, amb registre d’entrada E2021004323, en la qual sol·licita una bonificació del 95% de 
l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i Obres de la llicència d’obra  menor, amb número 
d’expedient 12/2021, per a la reconstrucció d’un marge esllavissat situat a la part posterior de la zona 
comunitària de l’edifici situat al carrer Turó del Campament, 7. 
 
Vist que l’article 7.4 de l’Ordenança Fiscal numero  4 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i Obres, estableix que s’aplicarà una bonificació del 95% de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques, mediambientals o de foment de 
l’ocupació que ho justifiquin. 
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Vist que en la sessió ordinària del 24 de febrer de 2020, el Ple de l’Ajuntament va acordar declarar 
d’especial interès per circumstancies socials, totes aquelles obres en finques privades, dirigides a la 
reparació dels danys ocasionats per la borrasca Glòria, que es duguin a terme durant el vigent any 
2020. 
 
Vist que la llicència d’obres es va concedir per acord de Junta de Govern Local de la Corporació de 

data 17 de maig de 2021, i que les obres es duran a terme durant l’any 2021 o 2022. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  DENEGAR la  bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i Obres de 

la llicència d’obra menor, amb número d’expedient 12/2021, per a la reconstrucció d’un 
marge esllavissat situat a la part posterior de la zona comunitària de l’edifici situat al 
carrer Turó del Campament, 7, ja que les obres no es van dur a terme durant l’any 2020, i 
que per tant no poden ser declarades d’especial interès per circumstancies socials. 

 
Segon -  Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.3.- Llicència d'obra major 7/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 7/2021, per enderrocar un 

habitatge unifamiliar entre mitgeres existent situat al carrer Sorrall, 70, a favor d’Elisabet Tort 
Massachs. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 404,02 €, liquidat provisionalment el 29 d’abril de 2021. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 100,00 €, liquidada provisionalment el 29 d’abril de 2021. 
 

- 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. 
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- 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. 
 

- Quan s’acabin les obres serà obligatori presentar el certificat final d’obra, i si escau, els seus 
annexes corresponents. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 23 de juny de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“......caldrà condicionar l’inici de les obres a: 

 Caldrà acotar la zona de via pública susceptible de ser ocupada durant l’execució de 
les obres, havent de sol·licitar la corresponent autorització. 

Així mateix, 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. 

 Un cop finalitzat l’enderroc s’incorporaran les mesures de seguretat i protecció 
necessàries que s’escaiguin a fi d’evitar el lliure accés al solar resultant de l’enderroc.  

 En tant que enderroc integral d’una edificació existent caldrà tenir en compte que la 
nova construcció que la substitueixi compleixi amb el planejament urbanístic vigent, 
sense que es pugui argumentar la recuperació d’antics elements apel·lant a la seva 
antiga condició de volums disconformes.” 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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6.0.- 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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