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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13 D´OCTUBRE DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000035  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 13 d´octubre de 2021 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:50 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 4 d’octubre 
de 2021.  
 
2.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
2.1.- Concessió per 50 anys cinerari núm. 47 
 
Atesa la sol.licitud de M.A.M per la concessió per 50 anys d’un cinerari 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar la concessió per 50 anys del cinerari num. 47. 
 
La titularitat d’aquest cinerari serà a nom de M.A.M. 
 
L’import d’aquesta concessió és de 700€ que cal fer efectiu a les oficines municipals o bé per 
transferència bancaria. 
 
 
 
Caldrà passar a recollir el títol de la concessió a les oficines municipals.  
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- Canvi titularitat nínxol Cr Sant Isidre, 103 
 
Atesa la petició presentada per el Sr. R.G.P. , en la que sol.licita el canvi de titularitat del dret 
funerari del nínxol núm. 103 del carrer Sant Isidre, que actualment figura a nom de J.G.P., a favor 
del peticionari per defunció del titular 
 
 S’ACORDA 
 
Concedir el canvi de titularitat per 50 anys del dret funerari del nínxol núm. 103 del carrer Sant 
Isidre a favor de R.G.P. 
 
La taxa per aquest canvi és de 74 €, que cal pagar a les oficines municipals.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.3.- Concessió pagament fraccionat cinerari núm. 47 
 
Vista la petició de M.A.M., per fraccionar la concessió per 50 anys del cinerari núm. 47 que 
ascendeix a 700€. 
 
Atès que la sol.licitud s’ajusta a tot allò que estableix l’Ordenança General de gestió, recaptació i 
inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntame nt d’Arbúcies ( Publicació 
íntegra BOP de Girona núm. 235, de data 12/11/2011 i posterior modificació publicada al BOP de 
Girona núm. 58 de data 22/03/2013) 
 
S’ACORDA 
 
Concedir el pagament fraccionat en tres mensualitats, assenyalant-se com terminis e imports els 
següents: 
 

- 25/10/2021              233€ 
- 25/11/2021              233€  
- 27/12/2021              234€   

 
 

Els rebut,s es descomptaran del núm. de compte que ens ha facilitat.  
 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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2.4.- Sol·licitud de subvenció per identificar i esterilitzar animals de companyia i per a serveis 
veterinaris 

Vist la RESOLUCIÓ ACC/2913/2021, de 23 de setembre, de convocatòria de subvencions per 
fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris 
externs en els municipis de menys de 10.000 habitants, per a l'any 2021 (ref. BDNS 585042) 
 
S’ACORDA:  
 
Sol·licitar una subvenció per l’esterilització de gates any 2020 per un import de 715,01 € 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.5.- Aprovació de factures 
 
 

APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS (FASE ADO) 
I/O RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS (FASE O) 

 
 
Antecedents 
 

1. Els serveis de comptabilitat de la corporació han elaborat les següents relacions comptables, 
que figuren a l’expedient, per tal de procedir a les operacions de reconeixement i liquidac ió 
de la despesa: 
 

a. Relació O/2021/82, corresponent a les despeses en matèria de contractació, contractes 
patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial. 

 
2. La Intervenció de la corporació ha emès el/s corresponent/s informe/s, si s’escau.  

 
3. D’acord amb la normativa vigent, el reconeixement i la liquidació d’obligacions derivades dels 

compromisos de despeses legalment adquirits correspon a la presidència de la corporació.  
 

 
Fonaments jurídics 
 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals 
 

- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos; 

 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 
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- 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; 

 
- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’Arbúcies per a l’exercici 2021; 

 
D’acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats, i de conformitat amb l’article 53.1 g) 
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 l'article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, on s’estableix que l'Alcalde és el competent pel desenvolupament de la gestió 
econòmica d'acord amb al pressupost aprovat sempre que la despesa no superi el 10% dels 
recursos ordinaris, 
 
S’APROVA: 
 
L’autorització, disposició i obligació (Fase ADO) i/o reconeixement de l'obligació (Fase O) de les 
despeses en matèria de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat 
patrimonial incloses a la relació O/2021/82, que s’annexa a aquesta resolució, amb el següent 
detall: 
 

Nº Relació Data Import brut Descomptes Import líquid 

O/2021/82 13/10/2021 77.462,00 € 327,02 € 77.134,98 € 

 
A continuació es detalla el llistat de les factures corresponents a la relació indicada anteriorment: 
 

X2021002599 ACCÉS RÀPID SL 135,52 

X2021003572 ALTER EGO WEB SERVICES SL 21,18 

X2021003567 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 103,17 

X2021003568 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 196,00 

X2021003570 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 154,75 

X2021003582 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 36,02 

X2021003408 ÀNGEL CABRERO MÉNDEZ - CARNS CASA MÉNDEZ 204,60 

X2021001231 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 1.969,02 

X2020004312 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 524,09 

X2021000119 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 18.438,26 

X2021003276 ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 410,24 

X2021003421 ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 355,98 

X2021002529 ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 2.268,75 

X2021003618 ASSESSORS GESTIÓ LOCAL EMPRESARIAL SL 4.416,50 

X2021003346 ASSOCIACIÓ DE CIRC VOLAQUIVOL 1.704,89 

X2021003578 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 203,32 

X2021003493 BENITO URBAN SLU 33,32 

X2021003361 BRUC JARDÍ SLU 53,48 
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X2021003397 CASAS, RECUPERACIÓ DE PALETS SA 265,50 

X2021003550 CENTRE VETERINARI L'ERIÇÓ BLAU SL 455,01 

X2021003551 CENTRE VETERINARI L'ERIÇÓ BLAU SL 460,71 

X2021003504 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 173,28 

X2021003507 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.449,99 

X2021003505 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 1.634,46 

X2021003503 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.449,99 

X2021003462 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 177,32 

X2021003468 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 175,12 

X2021003502 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 1.634,46 

X2021003460 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 106,00 

X2021003259 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 44,44 

X2021003529 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.320,01 

X2021003423 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA GIRONA - ATM 142,84 

X2021003581 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA - CAGSA 876,33 

X20210002212 DAVID CALVO COROMINA - ARQUITECTE 2.359,50 

X2021003576 EXCAVACIONS ROSELL SL 3.200,00 

X2021003418 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 61,46 

X2021003416 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 44,00 

X2021003400 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 63,07 

X2021003417 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 35,28 

X2021003634 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 121,54 

X2021003637 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 109,32 

X2021003287 EXTINTORES SANT ADRIÀ SL - EXTINSA 191,23 

X2021003591 FERRETERIA COMELLA SA 22,51 

X2021003584 FERRETERIA COMELLA SA 53,14 

X2021003322 GESTIÓ ARBÚCIES SLU 2.850,37 

X2021000006 GIROCOPI 54,45 

X2021000006 GIROCOPI 336,32 

X2021003375 GNS. FERNÁNDEZ ARBÚCIES SL 60,54 

X2021003228 GRESELY I FARRÉ SL 234,74 

X2021003607 GRUP ASSOCIAT PELS SERVEIS DE SALUT - GASS 500,00 

X2021003419 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU 200,53 

X2021003592 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU 97,61 

X2021003600 HERMES COMUNICACIONS SA 299,52 

X2021003320 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 39,75 

X2021003321 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 9,55 

X2021003341 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 11,97 

X2021003430 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 15,13 

X2021003352 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 118,91 
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X2021003442 INSTAL·LACIONS SALVANS SL 439,52 

X2021003278 INSTAL·LACIONS SALVANS SL 278,78 

X2021003458 INSTAL·LACIONS SALVANS SL 1.463,99 

X2021000201 INSTALSUD 2007 SL 2.991,79 

X2021002758 JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 236,85 

X2021001309 JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 50,00 

X2021003511 JOAQUIM VALL·LLOSERA PUJOLRÀS - GRÀFIQUES JOVA 151,01 

X2021003409 JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 19,97 

X2021003264 JUAN DALMAU BLANCH 754,50 

X2021003410 LIMPIEZAS DEYSE SL 702,96 

X2021003411 LIMPIEZAS DEYSE SL 546,82 

X2021003403 LOGÍSTICA DE GUERRILLA SL 363,00 

X2021003249 LUIS FERNÁNDEZ PIÑEIRO - GRUAS 203,28 

X2021003632 LUÍS FERNÁNDEZ PIÑEIRO - GRUAS 271,04 

X2021003593 LYRECO ESPAÑA SA 183,35 

X2021003303 MANZANO ARBÚCIES SL 272,25 

X2021003445 MARIANO PAGÉS D'URSO 212,16 

X2021003391 METALCO SA 175,68 

X2021003469 MFIDAL ROKTOUTI - JARDINERIA 700,82 

X2021003510 NOSOLOMEDIA SL 385,39 

X2021003497 NOVELEC COSTA BRAVA SL 208,22 

X2021003562 NOVELEC COSTA BRAVA SL 96,56 

X2021000123 PROCURADORS FORESTALS BOSCH SLU 847,00 

X2021003563 RÀDIO MARINA SA 427,65 

X2021003307 RECUPERACIONS MASNOU SL 1.829,65 

X2021003344 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 739,56 

X2021000077 SUD ENERGIES RENOVABLES SL 3.784,00 

X2021003232 TALLERES VELILLA SA 423,50 

X2021003476 TAPISSAT DE CARROSSERIES SL 151,25 

X2021003394 TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU 17,40 

X2021003574 TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA SA 147,41 

X2021002911 TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA 218,53 

X2021003402 TOTTEX UNIFORMES SL 288,04 

X2021003368 TRIMA MOTOR 419,19 

X2021003456 VODAFONE ESPAÑA SAU 1.775,89 

      

    77.462,00 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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3.0.- Urbanisme 
 
3.1.- Devolució fiança d'obertura de rases de la comunicació prèvia d'obres mínimes 57/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Flor Sallas Puigdellívol el 12 de juliol de 2021, amb registre 
d’entrada E2021004765, en la qual sol·licita la devolució de la fiança d’obertura de rases de la 
comunicació prèvia d’obres mínimes 57/2021 per un import de 360,00 €. 
 
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 210/2021/81NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la devolució de l’import total de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Flor Sallas Puigdellívol la fiança d’obertura de rases de la comunicació prèvia 

d’obres mínimes 57/2021 per un import de 360,00 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.2.- Llicència d'obra menor 32/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 32/2021, per legalitzar les obres de 

construcció d'un edifici agrícola situat al polígon de rustica 15, parcel·la 5 d’Arbúcies, a favor de 
Josep Vernedas Borrell. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 216,22 €, liquidat provisionalment el 10 d’agost de 2021.  
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 100,00 €. L’import liquidat provisionalment el 10 d’agost de 2021, va ser de 50,00 €. 
 

- Aquesta llicència es dóna salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.  
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- 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 no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals la 
quantitat de 50,00 € en concepte de taxa d’obertura de l’expedient pendent.  
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.3.- Llicència d'obra menor 33/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 33/2021, per legalitzar la 

instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum situades al disseminat de Ca la 
Tieta (veïnat de Pujals) a favor de Sixto Marchante Huedo. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 22,52 €, liquidat provisionalment el 13 d’agost de 2021. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 100,00 €. L’import liquidat provisionalment el 13 d’agost de 2021, va ser de 50,00 €. 
 

- 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 no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals la 
quantitat de 50,00 € en concepte de taxa d’obertura de l’expedient pendent. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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3.4.- Llicència d'obra menor 36/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 36/2021, per a la instal·lació de 

plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum a Can Toni Jan (veïnat de Joanet) a favor de 
Pinsos Sant Antoni S.A. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 73,56 €, liquidat provisionalment el 2 de setembre 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 2 de setembre 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 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 6 d’octubre de 2021, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“....en tant que obres a realitzar en sòl no urbanitzable, caldrà condicionar la seva execució a:  

 Un cop finalitzada l’obra caldrà aportar un certificat de col·locació de ls panells a 
emetre per la empresa instal·ladora. 

 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 abocador 
regularitzat no allargant l’acumulació a l’obra més enllà del que resulti necessari.”  

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.5.- Llicència d'obra menor 39/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 39/2021, per construir un edifici 

agrícola de 24m2 situat al polígon de rustica 15, parcel·la 164, d’Arbúcies, a favor de Lluis Pujol 
Noguera. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 277,38 €, liquidat provisionalment el 24 de setembre 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 24 de setembre 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 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  
tècnic municipal del 30 de setembre de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 

“......les façanes d’obra vist no es consideres un element tradicional propi del sòl no 
urbanitzable.....per tant, l’acabat de les façanes haurà de ser obligatòriament amb 
revestiment de morter arrebossat i pintat de tonalitats terroses.” 

 
- 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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 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  
 
 
3.6.- Llicència d'obra major 17/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 17/2021, per a les obres de 

tancament de la parcel·la i construcció d’un mur de contenció de terres situades a la parcel·la 8 
del Polígon Industrial Torres Pujals, a favor de Racing Oil S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 875,75 €, liquidat provisionalment el 30 de setembre de 
2021. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 200,00 €, liquidada provisionalment el 30 de setembre 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. 
 

- 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. 
 
 
 



 
 

12 
 

 
- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 

municipal del 6 d’octubre de 2021, que entre d’altres coses diu el  següent: 
 
“....caldrà condicionar l’execució de les obres al compliment de les condicions següents:  

 L’atorgament de la present llicència comporta també l’obligació de completar 
parcialment la urbanització del front de finca afectat havent de formigonar la part de 
vorera afectada, també per a una millor preservació del mur d’escullera a construir.  

 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 abocador 
regularitzat no allargant l’acumulació a l’obra més enllà del que resulti necessari.”  

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- 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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