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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 4 D´OCTUBRE DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000034  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 4 d´octubre 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 27 de 
setembre de 2021.  
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Aprovació del document regulador per a la cessió d´habiatges a joves que volen 
emancipar-se. 
 
 
Atès l´estudi realitzat pel qual s´ha elaborat un registre de vivendes buides a fi de crear una borsa 
d´habitatges destinats a joves. 
 
Atès que l´Ajuntament d´Arbúcies serà el responsable de l´adjudicació d´aquests habitatges i el 
seu posterior seguiment. 
 
Atès que cal regular aquest seguiment. 
 
S´ACORDA: 
 
Aprovar el document regulador per a la cessió d´habitatges buits a joves que volen emancipar-se. 
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- Ajut extraescolar temporada 2020-2021 
 
 
Vista la relació d’Informes Socials: 
 
 
S’ACORDA: 
 
Atorgar els següents ajuts socials a: 
 
 
DATA  EXPEDIENT BENEFICIARI EUROS  PAGAMENT 
 
24/09/2021 X2021003517 F.J.  360€  TRANSFERÈNCIA E.F.A. 
 
24/09/2021 X2021003518 L.J.D.  210€  TRANSFERÈNCIA E.F.A. 
 
24/09/2021 X2021003519 E.C.G.  210€  TRANSFERÈNCIA E.F.A. 
 
24/09/2021 X2021003521 M.J.  305€  TRANSFERÈNCIA E.F.A. 
 
    TOTAL             1.085€ 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Comerç 
 
3.1.- Sol·licitar 2 dies addicionals d'obertura establiments comercials 2022-2023 
 

Vista l’Ordre EMO/117/2021, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels 
establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022-2023.  

A l’article 5 d’aquesta ordre, d’acord amb el que estableix l’article 36.2c) de la Llei 18/2017, d’1 
d’agost, de comerç, serveis i fires, s’estableix que els ajuntaments han d’afegir dos dies 
addicionals d’obertura per als establiments comercials del seu municipi. 

  
S’ACORDA:  
 

1) Sol·licitar per l’any 2022 com a dies addicionals: 15/4 i 12/10 
 

2) Sol·licitar per l’any 2023 com a dies addicionals: 7/4 i 1/11 
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- Educació i ensenyament 
 
4.1.- Alta Jardinet L.G. 
 
 
Vista la instància presentada per la Sra. J.G. en data 17 de setembre, on demana matricular el seu 
fill L.G. a la Llar d’Infants el Jardinet  
 
Vist que hi ha places disponibles a aquesta data,  
 
S’ACORDA  
 
Donar d’alta l’alumne L.G. a la Llar d’Infants municipal El Jardinet a partir del mes d’octubre de 
2021.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
5.1.- Canvi titularitat nínxol Cr Sant Joan, 68 
 
 
Atesa la petició presentada per el Sr.  F.X.R.C, en la que sol.licita el canvi de titularitat del dret 
funerari del nínxol  núm. 68 del carrer Sant Joan, que actualment figura  a nom de R.C.E., a favor 
del peticionari per defunció del titular i renúncia dels altres hereus  
 
 S’ACORDA 
 
Concedir el canvi de titularitat per 50 anys del dret funerari del nínxol núm. 68 del carrer Sant 
Joan a favor de F.X.R.C. 
 
Acceptar la renúncia del Sr. A.R.C. deixant la plena titularitat del nínxol núm. 68 del carrer Sant 
Joan, al Sr F.X.R.C. 
 
 
La taxa per aquest canvi és de 74 euros, que cal pagar a les oficines municipals.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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5.2.- Canvi titularitat nínxol Cr St. Francesc de Paula,75 
 
 
Atesa la petició presentada per el Sr. A.R.C. , en la que sol.licita el canvi de titularitat del dret 
funerari del nínxol núm. 75 del carrer St. Francesc de Paula, que actualment figura a nom de 
D.R.F. , a favor del peticionari per defunció del titular i renúncia dels altres hereus 
 
 S’ACORDA 
 
Concedir el canvi de titularitat per 50 anys del dret funerari del nínxol núm. 75 del Cr St. Francesc 
de Paula a favor de A.R.C. 
 
Acceptar la renúncia del Sr  F.X.R.C. deixant pla plena titularitat del dret funerari del nínxol núm. 
75 del Cr St. Francesc de Paula, al Sr. A.R.C. 
 
La taxa per aquest canvi és de 74 euros, que cal pagar a les oficines municipal s. 
  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.3.- Baixa gual situat al carrer Sorrall 2 amb placa 227 
 
 
El Sr. Husammal Hussain amb NIE Y0295955M responsable de l’activitat que s’està portant a 
terme al local situat al carrer Camprodon, 5, va sol·licitar un gual per a la sortida i entrada de 
vehicles d’aquesta activitat ubicat al carrer Sorral l, 2. 
 
L’ajuntament d’Arbúcies va atorgar al Sr. Husammal Hussain un gual al carrer Sorrall número 2 
amb número de placa 227. 
 
A 11 d’agost de 2021 el Sr. Husammal Hussain va presentar una instància al Consell Comarcal de 
la Selva per donar de baixa el gual situat al carrer Sorrall número 2. 
 
S’ACORDA donar de baixa el gual amb número de placa 227 situat al carrer Sorrall, 2. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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5.4.- Aprovació nou conveni ATMG 2021-2025 
 
 
Antecedents 
 
1.  El 5 de desembre de 2014, l’Ajuntament d’Arbúcies i el Consorci ATMG, es va signar el conveni 
de col·laboració per a la integració com a membre de ple dret de l’Ajuntament d’Arbúcies al 
Consorci ATMG. L’Objecte i finalitat d’aquest conveni era col·laborar en la coordinació i en la  
planificació de les polítiques de gestió i promoció del transport públ ic de l’àmbit territorial de 
l’ATMG i afavorir la mobilitat de les persones que s’han de desplaçar amb origen o destinació al 
municipi d’Arbúcies.  
 
2. L’Ajuntament d’Arbúcies com el Consorci ATMG consideren que l’objecte del conveni inicial 
continua vigent i consideren adient mantenir les condicions que el van fonamentar actualitzant el 
seu contingut i naturalesa jurídica a la normativa vigent. 
 
3. El 21 de setembre de 2021, el Consorci ATMG ens tramet nou conveni, per una vigència de 4 
anys, per tal sigui aprovat i signat. 
 
Fonaments de dret 
Article 49.h de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
Per tot això, 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar subscriure el nou conveni que tot seguit es transcriu: 
 
“CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES AL CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC 
DE L’ÀREA DE GIRONA 
 
INTERVENEN 
 
La Sra. Mercè Rius i Serra, que actua en representació del Consorci del Transport Públic de l’Àrea 
de Girona (en endavant Consorci ATMG), en qualitat de presidenta del Consell d’Administració, 
d’acord amb la resolució de data 16 de desembre de 2019, per la qual el conseller del 
departament competent en matèria de mobilitat designa el president del Consell d’Administraci ó 
del Consorci ATMG, i d’acord amb les atribucions que li confereixen e ls articles 14 i 15 dels 
estatuts del Consorci ATMG aprovats per l’Acord CPT/73/2006, de 25 de juliol (modificats pels 
acord GOV/220/2010, de 23 de novembre, GOV/9/2015, de 27 de gener,  GOV/146/2018 de 4 de 
desembre) i publicats íntegrament al DOGC 7796 de 25/01/2019. 
 
El Sr. Pere Garriga i Solà, que actua en representació de l’Ajuntament d’Arbúcies en qualitat 
d’Alcalde segons nomenament de data 15 de juny de 2019, i d’acord amb les atr ibucions que li 
confereix l’article 53.1 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. 
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient i necessària i la representació per a signar 
aquest Conveni. 
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EXPOSEN 
 
La Generalitat de Catalunya, a l’empara de la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat,  va 
promoure l’any 2006 la constitució del Consorci ATMG amb la finalitat de que diferents 
administracions col·laboressin en la planificació, el disseny i la gestió del transport públic col·lectiu 
de viatgers en l’àmbit de les comarques gironines.  
 
Inicialment van constituir el Consorci ATMG la Generalitat de Catalunya, els Consells Comarcals 
del Gironès, del Pla de l’Estany i La Selva, i l’Ajuntament de Girona. Alguns dels municipis 
d’aquestes comarques es van incorporar d’ofici al Consorci ATMG i tenen la consideració de 
membres fundadors.  
 
Els Estatuts de l’ATM de l’Àrea de Girona, preveuen  l’adhesió d’altres administracions com a nous 
membres i faculten el Consell d’Administració del Consorci pe r aprovar les sol·licituds de nous 
membres i signar els preceptius convenis. 
 
De conformitat amb l’article 66.3 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, l’Ajuntament d’Arbúcies té 
competències pròpies sobre el transport públic de viatgers.  
 
En data  5 de desembre de 2014, l’Ajuntament d’Arbúcies i el Consorci ATMG van signar un 
conveni de col·laboració per a la integració com a membre de ple dret de l’Ajuntament d’Arbúcies 
al Consorci ATMG. L’Objecte i finalitat d’aquest conveni era col·laborar en la coordinació i en la 
planificació de les polítiques de gestió i promoció del transport públic de l’àmbi t territorial de 
l’ATMG i afavorir la mobilitat de les persones que s’han de desplaçar amb origen o destinació al 
municipi d’Arbúcies.  
 
Un cop exhaurida la vigència del Conveni esmentat, la continuïtat de les actuacions i de les 
condicions que eren el seu objecte exigeix la formalització d’un nou conveni al respecte.  
Tant l’Ajuntament d’Arbúcies com el Consorci ATMG consideren que l’objecte del conveni inicial 
continua vigent i consideren adient mantenir les condicions que el van fonamentar actualitzant el  
seu contingut i naturalesa jurídica a la normativa vigent. 
 
Per tot això, i d’acord amb les consideracions exposades, les parts  
 
 
ACORDEN 
 
 
Primer.- Objecte del conveni 

 
Mantenir l’àmbit territorial de la integració tarifària mitjançant la continuïtat de la participació 

del municipi  d’Arbúcies al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial 

de Mobilitat. 

Actualitzar les condicions d’integració, per tal que l’Ajuntament d’Arbúcies, assumeixi tots els 

drets i totes les obligacions, que com a membre li pertoquen d’acord amb els estatuts  del 

Consorci. 
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Establir un marc de cooperació entre l’Ajuntament d’Arbúcies i el Consorci ATMG per compartir 

la planificació i coordinació de les actuacions que, en matèria de transport públic de viatgers per 

carretera, afectin al municipi i a la totalitat de l’àmbit d’actuació del Consorci. 

Segon.- Actuacions i compromisos de les parts 

L’Ajuntament d’Arbúcies forma part, com a membre de ple dret, del Consorci ATMG i assumeix 

tots els drets i tots els deures que li pertoquen d’acord amb els Estatuts de l’entitat.  

El Consorci ATMG es compromet a mantenir el municipi d’Arbúcies dins del seu àmbit d’actuació 

i fer-lo participar, quan pertoqui territorialment, de les polítiques públiques en l’àmbit de la 

mobilitat en les que intervingui i especialment en aquelles que afecti n al transport públic. 

Tercer.- Pressupost i règim de finançament 

La integració del municipi d’Arbúcies al Consorci ATMG es finança amb les vendes de bitllets que  

fan les empreses operadores  de transport. La resta del cost d’integració és finançarà amb les 

aportacions de l’Ajuntament d’Arbúcies i del Consorci ATMG. 

El Consorci ATMG continuarà compensant les empreses operadores de transport pel decrement 

d’ingressos que suposa la integració tarifària al Consorci ATMG del municipi d’Arbúcies.  

L’abonament al Consorci ATMG de l’aportació econòmica a satisfer per l’Ajuntament d’Arbúcies 

s’efectuarà anualment i dins del primer semestre de cada exercici. Es calcularà en base a la seva 

població  a partir de les dades oficials publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(IDESCAT). 

El Consell d’Administració del Consorci ATMG acordarà anualment quina serà l’aportació 

corresponent a l’Ajuntament d’Arbúcies i li comunicarà per escrit.  

L’aportació corresponent al municipi d’arbúcies per a l’exercici 2021 és de  18.321,29 €. 

L’aportació s’haurà de fer efectiva durant el que resta de l’exercici pressupostari actual, 

mitjançant la forma que s’acordi entre el municipi i el Consorci ATMG.  

 
 
Quart.- Seguiment del Conveni 
 
El Comitè executiu del Consorci ATMG, farà el seguiment de l’execució del conveni d’acord amb 
l’article 16.a dels seus Estatuts. 
 
Cinquè.- Vigència 
 
Aquest Conveni serà vigent a partir de la data de signatura i produirà efectes des del dia 1 de 
gener de 2021 i fins el 31 de desembre de 2025. 
 
Abans de la finalització del termini les parts poden acordar unànimement la pròrroga per un 
període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció.  
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En el supòsit que l’Ajuntament d’Arbúcies volgués sol·licitar la separació del Consorci ATMG i 
l’extinció d’aquest Conveni, caldrà que ho tramiti d’acord amb allò previst a l’article 29 dels 
Estatuts. 
 
Si és el Consorci ATMG qui ha de tramitar l’extinció d’aquest Conveni, únicament podrà fer-ho 
d’acord amb algun dels supòsits previstos en els articles 29 i 30 dels seus Estatuts. 
 
Sisè.- Naturalesa Jurídica 
 
El present conveni de col·laboració interadministrativa té naturalesa jurídica administrativa i 
obliga les entitats signatàries, de conformitat amb les previsions acordades i en allò no previst 
específicament.  Es regeix pels Estatuts del Consorci ATMG, per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per la Llei 26/2010, de 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de  Catalunya, per la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic ,  i per la  resta de la normativa que 
sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar de la seva interpretació o aplicació seran resoltes 

per acord entre les parts signants o en el seu defecte, per la jurisdicció  contenciosa 

administrativa. 

S’ha d’inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat d’acord 

amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i 

bon govern.” 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.5.- Pagament fraccionat concessió nínxol Cr Sta. Joaquima de Vedruna, 33 
 
 
Vista la sol.licitud de fraccionament en 36 mensualitats presentada per el Sr. J.A.T., en data 
17/09/2021, amb motiu del pagament de la liquidació núm.  2122000066  per la concessió d’un 
nínxol per 50 anys del Cr Santa Joaquima de Vedruna, 33 per un import de 1.600€, al.legant 
dificultats econòmiques per a fer front a  l’esmentat pagament. 
 
 
Vist  l’informe emès per Serveis Socials 
 
 S’ACORDA 
 
 Concedir el pagament fraccionat en 36 mensualitats de la liquidació núm. 2122000066 per la 
concessió d’un nínxol per 50 anys al Cr Santa Joaquima de Vedruna, 33 al SR. J.A.T , assenyalant-se 
com terminis e imports els següents:  
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VENCIMENT  IMPORT PRINCIPAL INTERESSOS IMPORT 

05/10/2021  44,44 0,00 44,44 

05/11/2021  44,44 0,00 44,44 

06/12/2021  44,44 0,14 44,58 

05/01/2022  44,44 0,28 44,72 

07/02/2022  44,44 0,43 44,87 

07/03/2022  44,44 0,56 45 

05/04/2022  44,44 0,69 45,13 

05/05/2022  44,44 0,83 45,27 

06/06/2022  44,44 0,97 45,41 

05/07/2022  44,44 1,1 45,54 

05/08/2022  44,44 1,25 45,69 

05/09/2022  44,44 1,39 45,83 

05/10/2022  44,44 1,52 45,96 

07/11/2022  44,44 1,68 46,12 

05/12/2022  44,44 1,8 46,24 

05/01/2023  44,44 1,95 46,39 

06/02/2023  44,44 2,09 46,53 

06/03/2023  44,44 2,22 46,66 

05/04/2023  44,44 2,36 46,8 

05/05/2023  44,44 2,49 46,93 

05/06/2023  44,44 2,63 47,07 

05/07/2023  44,44 2,77 47,21 

07/08/2023  44,44 2,92 47,36 

05/09/2023  44,44 3,05 47,49 

05/10/2023  44,44 3,19 47,63 

06/11/2023  44,44 3,34 47,78 

05/12/2023  44,44 3,47 47,91 

05/01/2024  44,44 3,61 48,05 

05/02/2024  44,44 3,75 48,19 

05/03/2024  44,44 3,88 48,32 

05/04/2024  44,44 4,03 48,47 

06/05/2024  44,44 4,17 48,61 

05/06/2024  44,44 4,3 48,74 

05/07/2024  44,44 4,44 48,88 

05/08/2024  44,44 4,58 49,02 

05/09/2024  44,44 4,74 49,34 

TOTALS  1.600 82,62 1.682,62 

 
   
 Els rebuts, es descomptaran del núm. de compte que ens ha facilitat.  
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.6.- Pagament fraccionat concessió nínxol per 50 anys Cr Sta. Joaquima de Vedruna,36 
 
 
Vista la sol.licitud de fraccionament en 36 mensualitats presentada per la Sra. C.M.F., en data 
17/09/2021, amb motiu del pagament de la liquidació núm.  2122000067  per la concessió d’un 
nínxol per 50 anys del Cr Santa Joaquima de Vedruna, 36 per un import de 1.600€, al.legant 
dificultats econòmiques per a fer front a  l’esmentat pagament.  
 
 
Vist  l’informe emès per Serveis Socials 
 
 S’ACORDA 
 
 Concedir el pagament fraccionat en 36 mensualitats de la liquidació núm. 2122000067 per la 
concessió d’un nínxol per 50 anys al Cr Santa Joaquima de Vedruna, 36 a la Sra. C.M.F. , 
assenyalant-se com terminis e imports els següents:  
 

VENCIMENT  IMPORT PRINCIPAL INTERESSOS IMPORT 

05/10/2021  44,44 0,00 44,44 

05/11/2021  44,44 0,00 44,44 

06/12/2021  44,44 0,14 44,58 

05/01/2022  44,44 0,28 44,72 

07/02/2022  44,44 0,43 44,87 

07/03/2022  44,44 0,56 45 

05/04/2022  44,44 0,69 45,13 

05/05/2022  44,44 0,83 45,27 

06/06/2022  44,44 0,97 45,41 

05/07/2022  44,44 1,1 45,54 

05/08/2022  44,44 1,25 45,69 

05/09/2022  44,44 1,39 45,83 

05/10/2022  44,44 1,52 45,96 

07/11/2022  44,44 1,68 46,12 

05/12/2022  44,44 1,8 46,24 

05/01/2023  44,44 1,95 46,39 

06/02/2023  44,44 2,09 46,53 

06/03/2023  44,44 2,22 46,66 

05/04/2023  44,44 2,36 46,8 

05/05/2023  44,44 2,49 46,93 

05/06/2023  44,44 2,63 47,07 

05/07/2023  44,44 2,77 47,21 

07/08/2023  44,44 2,92 47,36 

05/09/2023  44,44 3,05 47,49 

05/10/2023  44,44 3,19 47,63 
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06/11/2023  44,44 3,34 47,78 

05/12/2023  44,44 3,47 47,91 

05/01/2024  44,44 3,61 48,05 

05/02/2024  44,44 3,75 48,19 

05/03/2024  44,44 3,88 48,32 

05/04/2024  44,44 4,03 48,47 

06/05/2024  44,44 4,17 48,61 

05/06/2024  44,44 4,3 48,74 

05/07/2024  44,44 4,44 48,88 

05/08/2024  44,44 4,58 49,02 

05/09/2024  44,44 4,74 49,34 

TOTALS  1.600 82,62 1.682,62 

 
   
 Els rebuts, es descomptaran del núm. de compte que ens ha facilitat.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.7.- Concessió per 50 anys nínxol Cr Sta. Joaquima de Vedruna, 32 
 
 
Atesa la petició de la Sra. M.N.P per la concessió a 50 anys del dret funerari del nínxol núm. 32 del 
Cr Sta. Joaquima de vedruna 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar la concessió per 50 anys del dret funerari del nínxol núm. 32 del Cr Sta. Joaquima de 
Vedruna. 
 
La titularitat d’aquest dret funerari serà a nom de M.N.P. 
 
L’import d’aquesta concessió és de 1.600€, ja pagats per la companyia asseguradora.  
 
Caldrà passar a recollir el títol de concessió a les oficines municipals.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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6.0.- Urbanisme 
 
6.1.- Llicència d'obra menor 26/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 26/2021, per a la reforma interior 

d'un habitatge unifamiliar aïllat existent situat al carrer El Palau, 19,  a favor de Merce Maixenchs 
Llopart. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 1.884,80 €, liquidat provisionalment el 19 de juliol de 
2021. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 50,00 €, liquidada provisionalment el 19 de juliol de 2021. 
 

- 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 perjudici s 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 29 de setembre de 2021, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“...caldrà condicionar l’execució de les obres al compliment de les condicions següents: 

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

 La runa originada i haurà de ser retirada de la finca i transportada fins a un abocad or 
regularitzat no allargant l’acumulació a l’obra més enllà del que resulti necessari.”  

 
- Les obres NO es podran iniciar fins que no s’hagi presentat al registre d’entrada municipal els 

originals de la documentació pendent, que es la següent: 
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 Certificat de col·legiació on hi consti que disposa de la corresponent assegurança de 
responsabilitat professional en vigor. 

 Nomenament de contractista, degudament signat. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·l icitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
7.1.- Adhesió al Manifest de la plantilla de Betevé, en defensa d'un mitjà de comunicació públic, 
de qualitat i de proximitat. 
 
 
S’ACORDA :  
 

Adherir-se i donar suport al manifest de la plantilla de personal de la televisió Betevé, que es 
reprodueix literalment a continuació :  

 

<< 

MANIFEST DE LA PLANTILLA DE BETEVÉ 

EN DEFENSA D'UN MITJÀ DE COMUNICACIÓ PÚBLIC, DE QUALITAT I DE PROXIMITAT 

 
Davant dels acomiadaments i les amenaces de més retallades econòmiques i de 

personal que estem vivint per part de la direcció de l’ens i l’Ajuntament, els 

treballadors de betevé volem reivindicar la nostra feina i la importància de 

disposar de la gent i els mitjans necessaris per fer-la. 

 
Formem una plantilla de 238 professionals que està organitzada per crear tots 

els continguts d'interès, des de l’última hora informativa fins als formats 

culturals i d’anàlisi pausada. Ens coordinem per ser-hi sempre, els set dies de la 

setmana, tot l’any. La ciutat és gran, diversa, complexa, polièdrica i cal gent 

preparada, independent i compromesa per ser-ne els ulls i la veu. Cal tota la 

gent de betevé per fer el mitjà de comunicació que aquesta ciutadania es 

mereix. 
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Els mitjans públics com betevé han de ser un exemple de bones pràctiques, 

enfront altres models regits per la mercantilització, fet que provoca situacions 

de precarització i explotació laboral i salarial. 

 

betevé escolta i fa d’altaveu als veïnats, belluga l’opinió pública, crea sinergies 

entre entitats, genera debat, emmiralla l’actualitat i ensenya i explica el que 

està passant en el nostre entorn més immediat, és a dir, tot allò que més afecta 

el nostre dia a dia. 

 
Allò que no es coneix no es pot apreciar. betevé aconsegueix que la ciutadania 

conegui millor Barcelona i, per tant, la valori, la cuidi i se l’estimi. 

 
Nosaltres ens estimem betevé i no volem que la retallin. I tu? #Salvembetevé.>> 
 
 
 
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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