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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE MARÇ DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2022000009  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 7 de març de 2022 
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 28 de febrer 
de 2022. 
 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Aprovació ajuts socials  
 
 
Vista la relació d’Informes Socials: 
 
 
S’ACORDA: 
 
Atorgar els següents ajuts socials a : 
 
DATA                 EXPEDIENT          BENEFICIARI         EUROS       PAGAMENT       
 
02/03/2022    X2022000994       M.S.A.                   210€           EFECTIU 
   
                                                      SUMA TOTAL  DE  210  EUROS 
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Comunicació i noves tecnologies 
 
3.1.- Contractació del servei d'instal·lació, arrendament i manteniment d'un sistema de 
comunicació bidireccional de quatre ascensors de titularitat municipal  
 
Antecedents:  
 

1- En data 4 de gener de 2018 l’Ajuntament d’Arbúcies va aprovar l’adhesió al sistema  

d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que l’ACM porta a termes, 

conjuntament amb el Consorci Català pel desenvolupament Local.  

2- En data 11 de gener de 2018 l’Ajuntament d’Arbúcies es va adherir a l’Acord Marc del 

servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius  

i va contractar el servei de manteniment amb l’empresa adjudicatària Citylift SA per a sis 

aparells en la modalitat de tot risc, i posteriorment, en data 13 de setembre de 2018, va 

ampliar la cobertura a un nou aparell.  

3- En data 3 de febrer de 2020 l’Ajuntament d’Arbúcies es va adherir a la pròrroga de l’acord 

marc de l’ACM de serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament 

d’elements substitutius (exp. 2015.2) a la mateixa empresa adjudicatària Citylift SA  
4- En data 21 de desembre de 2021 l’Ajuntament d’Arbúcies es va adherir a l’acord marc de 

serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius 
(exp. 2020.02) a l’empresa adjudicatària ASCENSORS SERRA SL 

5- En data 28 de febrer el tècnic Informàtic i de Noves Tecnologies de l’Ajuntament 
d’Arbúcies emet un informe tècnic informant de la necessitat de contractar el 
subministrament, instal·lació, arrendament i manteniment d’un sistema de comunicació 
bidireccional pels quatre ascensors que no en disposen 

 
 
S’ACORDA 
 
Primer – Contractar a l’empresa adjudicatària Ascensors Serra SA, domiciliada a Rda. Les Mates, 
9-109 Olot, que figura inscrita en el Registre d’empreses Conservadores dels Òrgans Territorials 
Competents de l’Administració Pública amb el núm. RCAE 170010334 el subministrament, 
instal·lació, arrendament i manteniment del sistema de comunicació bidireccional de la següent 
relació d’aparells elevadors de titularitat municipal:  
 
 

RAE Ubicació Adreça 

11618GI Can Cornet c/ Pont, 2 

12670GI Nova Llar Jubilats c/ Estenedor, 44 

1-14-1011246Q Ajuntament Plaça 1 d’octubre, 1 

990008694W Naus Ayats c/ Camprodon, 108 
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Segon – Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import, per a cada ascensor, :  
 

- Primer any: 90 € (+21% IVA) instal·lació + 60 € (+21% IVA) manteniment anual  
- Anys posteriors: 60 € (+21% IVA) manteniment actual  

 
Que s’imputarà dins el pressupost municipal a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
corresponents: 
 

RAE Ubicació Partida Pressupostària 

11618GI Can Cornet 333.212.00 

12670GI Nova Llar Jubilats 924.212.00 

1-14-1011246Q Ajuntament 920.212.00 

990008694W Naus Ayats 333.212.00 

 
 
Tercer – Notificar el present acord a Ascensors Serra SA, com a empresa adjudicatària de l’Acord 
marc, així com a l’Associació Catalana de Municipis i comarques  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.2.- Sol·licitud a l'Administració Oberta de Catalunya (AOC) de modificació del servei FUE Local 
(alta nou tràmits) 
 
 
En data 11 de febrer de 2016 l’Ajuntament d’Arbúcies va sol·licitar l’alta del servei FUE Local del 
Consorci d’Administració Obert de Catalunya, sobre la plataforma e -TRAM, per tal de facilitar la 
tramitació electrònica a l’activitat empresarial,  
 
El mes de novembre de 2021 el consorci AOC actualitza el catàleg de tràmits disponibles 
 
Per tal de donar compliment als requeriments per a ser FUE, vinculats a la Llei 18/2020 i definits a 
Canal Empresa,  
 
 
S’ACORDA 
 
Primer.- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud de modificació del servei FUE Local, amb la 
inclusió de tots els tràmits disponibles. 
 
Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per part 
del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica.  
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Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter 
personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- Cultura 
 
4.1.- Modificacio concessio subvencio a l'AHMA per un import de1.125,00€ i reintegrament de 
645,93€ a l'OSIC 
 
Vist l’acord del consell d’Administració de l’OSIC de 22 de desembre de 2020 per a la modificació 

de la concessió de la subvenció atorgada a l’Arxiu Històric d’Arbúcies (expedient 

CLT011/19/00004 // X2019000525). 

 

Vist l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 18 de 

juliol de 2019, que va concedir a l’Arxiu Històric Municipal d'Arbúcies - Ajuntament d'Arbúcies, 

una subvenció per import de 2.500,00 euros, per dur a terme digitalitzacions de llibres de l’AHMA.  

 

Atès que, el 20 de gener de 2020, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural va efectuar el 

pagament de 2.000,00 euros en concepte de bestreta. Atès que el cost pressupostat de l’activitat  

era de 5.000,00 euros.  

 

Vista la documentació justificativa aportada per l’Arxiu Històric Municipal d'Arbúcies - Ajuntament 

d'Arbúcies i donat que el cost final de l’activitat ha estat de 2.750,00 euros, cal ajustar l’import de 

la subvenció per tal que la quantia no sigui superior al 50% del cost del projecte d'acord amb 

l’establert a les bases. 

 

L’OSIC acorda modificar l’Acord, de 18 de juliol de 2019, de concessió de la subvenció a l’Arxiu 

Històric Municipal d'Arbúcies - Ajuntament d'Arbúcies, per un import de 1.125,00 euros, i 

requereix el reintegrament de 645,93€. 

 

S’ACORDA 

 

Reintegrar 645,93 euros, mitjançant l’ingrés d’aquesta quantitat al compte de l’Oficina de suport 

a la Iniciativa Cultural del BBVA ES69 0182 6035 4702 0151 0760 (Oficina de la Plaça de Catalunya, 

5 districte postal 08001). 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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5.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
5.1.- Canvi titularitat nínxol Cr Sant Isidre, 250 
 
Atesa la petició presentada per la Sra. Marta Canaleta Masnou , en la que sol.licita el canvi de 
titularitat del dret funerari del nínxol núm. 250 del carrer Sant Isidre, que actualment figura  a 
nom de Manel Canaleta Ferrer, i a la vista de la renúncia del Sr. David Canaleta Masnou a la seva 
part de la propietat de l’esmentat nínxol  
 
S’ACORDA 
 
Concedir el canvi de titularitat per 50 anys del dret funerari núm. 250 del Cr Sant Isidre a favor de 
Marta Canaleta Masnou. 
 
Acceptar la renúncia del Sr. David Canaleta Masnou deixant la plena titularitat del dret funerari 
del nínxol núm. 250 del C. Sant Isidre , a la Sra. Marta Canaleta Masnou. 
 
La taxa per aquest canvi és de 74€, que cal pagar a les oficines municipals.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.2.- Duplicat títol funerari del nínxol 250 del carrer Sant Isidre  
 
Vista la petició presentada per la Sra. Marta Canaleta Masnou , en la que sol.licita un duplicat del 
títol funerari del nínxol 250 del Cr Sant Isidre del cementiri municipal.  
 
Atès l’ordenança núm 10., reguladora de la taxa del Cementiri Municipal.  
 
 
S’ACORDA 
 
Concedir a la Sra. Marta Canaleta Masnou , un duplicat del títol funerari del nínxol 250 del carrer 
Sant Isidre del Cementiri Municipal. 
 
Comunicar a l’interessat la taxa de 37,00€, en concepte d’expedició de duplicat.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.3.- Autorització trasllat de restes difunta C.R.S. 
 
Atesa la sol.licitud d’exhumació i trasllat de restes efectuada per el Sr. Rafel Ribera Serra per 
poder traslladar les restes de la seva germana. 
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S’ACORDA 
 
 
Autoritzar el trasllat de restes de la difunta Carme Ribera Serra del nínxol núm. 77 del carrer Sant 
Francesc de Paula (nínxol de lloguer),  al nínxol núm. 11 del Cr Sta. Joaquima de Vedruna (nínxol 
de propietat), previ el pagament de les corresponents taxes municipals.  
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.4.- 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 liquidació 
de la despesa: 
 

a. Relació O/2021/15, 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 2022; 
 

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’ACORDA 
 
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/2021/15, que s’annexa a aquesta resolució, amb el  següent 
detall: 
 

Nº Relació Data Import brut Descomptes Import líquid 

O/2022/15 07/03/2022 35.011,06 € 296,71 € 34.714,35 € 

 
A continuació es detalla el llistat de factures incloses en la relació indicada anteriorment:  
 
 

X2022000377 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 429,07 

X2022000461 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 829,54 

X2022000462 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 47,65 

X2022000387 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 109,76 

X2022000368 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 113,80 

X2022000442 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 706,36 

X2022000098 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 17.758,64 

X2022000096 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 524,09 

X2022000436 ARC ARBUCIES CERAMIQUES SL 328,58 

X2022000466 ARC ARBUCIES CERAMIQUES SL 1.135,42 

X2022000459 ARIADNA - TERESA GOMEZ MATEU 1.139,00 

X2022000579 ASSUMPTA MERCADER SOLA 550,00 

X2022000340 BERNER MONTAJE Y FIJACION SL 186,35 

X2022000543 BERNER MONTAJE Y FIJACION SL 31,10 

X2022000849 COMERCIAL PAPERERA I MATERIAL D'OFICINA SL 760,28 

X2022000599 CONSORCI TRANSPORT PUBLIC AREA GIRONA - ATM 382,70 
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X2022000474 DIARI DE GIRONA SAU 239,98 

X2022000884 2DOS CALOR & ENERGIA SL 526,96 

X2022000481 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 63,07 

X2022000437 FERRETERIA COMELLA SA 72,08 

X2022000447 FERRETERIA COMELLA SA 59,08 

X2022000465 GRAFIQUES TREMA SL 40,18 

X2022000072 GRUP ASSOCIAT PELS SERVEIS DE SALUT - GASS 500,00 

X2022000458 GRUP ASSOCIAT PELS SERVEIS DE SALUT - GASS 500,00 

X2022000433 GRUPO ELECTRO SOTCKS SLU 584,47 

X2022000346 INSTITUT DE LA TECNO. DE LA CONST. DE CAT. - ITEC 393,25 

X2022000371 JOAQUIM VALL·LLOSERA PUJOLRÀS 151,01 

X2022000473 JOAQUIM VALL·LLOSERA PUJOLRÀS 179,32 

X2022000536 LLUIS FERNANDEZ PIÑEIRO 203,28 

X2022000460 MANZANO ARBUCIES SL 1.746,03 

X2022000428 MANZANO ARBUCIES SL 580,80 

X2022000431 MANZANO ARBUCIES SL 435,60 

X2022000464 MANZANO ARBUCIES SL 1.488,30 

X2022000563 MARIANO PAGES D'URSO 419,00 

X2022000562 MARIANO PAGES D'URSO 127,60 

X2022000328 NEG 4 2008 SL 201,20 

X2022000470 NOVELEC COSTA BRAVA SL 195,10 

X2022000648 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 448,20 

X2022000388 SOLER TAPISSERS SL 224,75 

X2022001044 SOM ENERGIA SCCL 260,95 

X2022000180 TROFEUS WANS CAT SC 34,30 

X2022000463 TROFEUS WANS CAT SC 215,38 

X2022000621 VODAFONE ESPAÑA SAU 88,83 

      

    35.011,06 

 
 
 
 
Signat electrònicament, 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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6.0.- Medi ambient 
 
6.1.- Bonificació IVTM per vehicle elèctric 
 
La Sra. Maria Canals Pintu amb DNI 77894821P va presentar una instància a l’Ajuntament 
d’Arbúcies, en representació de l Sr. Josep Batallé Montadas, per sol·licitar una bonificació en 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) per al vehicle del Sr. Josep Batallé.  
 
El vehicle del Sr. Josep Batallé és un TESLA Tipo 3 elèctric amb bateria (BEV), matrícula 5199LPX.  
Els vehicles generen un impacte ambiental i es classifiquen segons la seva eficiència energètica 
amb un distintiu ambiental. 
 
El vehicle TESLA Tipo 3 elèctric amb bateria (BEV), matrícula 5199LPX, té un distintiu ambiental 0 
Etiqueta Blava. 
 
L’ordenança fiscal número 3 d’impost sobre vehicles de tracció mecànica en el seu article 8.1 
descriu les bonificacions que li corresponen a cada vehicle segons la seva eficiència energètica.  
 
Segons l’ordenança un vehicle amb etiqueta 0 Etiqueta Blava li correspon una bonificació del 20%. 
Vista la classificació del vehicle TESLA Tipo 3 elèctric amb bateria (BEV) amb matrícula 5199LPX i 
vista l’ordenança fiscal número 3 d’impost sobre vehicles de tracció mecànica,  
 
S’ACORDA  
 
Aplicar una bonificació del 20% en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica al vehicle del Sr. 
Josep Batallé Montadas amb matrícula 5199LPX. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
7.0.- Urbanisme 
 
7.1.- Llicència d'obra major 24/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 24/2021, per a la construcció d'un 

habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Coll de Te, parcel·la 89 de la Urbanització Fogueres de 
Montsoriu,, a favor de Jose Luis Molina Quinto. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 4.436,25 €, liquidat provisionalment el 18 de desembre 
de 2021. 
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- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 

un import de 150,00 €, liquidada provisionalment el 18 de desembre 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 els seus annexes 
corresponents. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 2 de març del 2022, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“….caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 A fi de garantir una millor integració paisatgística del conjunt caldrà revegetar el talús 
posterior, també per garantir-ne la seva estabilitat i minimitzar-ne l’erosió. 

 En els espais exteriors a urbanitzar s’utilitzaran majoritàriament paviments mixtes i 
drenants que afavoreixin la infiltració de les aigües de pluja. 

 Les cobertes seran obligatòriament inclinades, de teula àrab i amb pendents 
compresos entre un mínim del 15% i un màxim del 30%.  

 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. 

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

- 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: 

 Projecte basic i executiu, degudament signat i visat pel col·legi professional 
corresponent, que incorpori les rectificacions i/o correccions següents:  

o Situar la planta baixa a la cota 627 per garantir que la distància entre aquesta i 
el nivell del terreny no és superior a 1 mt. 

o Garantir que les cobertes són inclinades i de teula. 

o Garantir que la fusteria és de fusta o bé de colors foscos. 
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 Full d’assumeix de la direcció d’obra, degudament signat i visat pel col·legi 
professional corresponent. 

 Full d’assumeix de la direcció d’execució d’obra, degudament signat i visat pel col·legi 
professional corresponent. 

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra, degudament 
signat i visat pel col·legi professional corresponent. 

 Document acreditatiu del dipòsit de la fiança per garantir la correcta gestió dels 
residus de l’obra, degudament signat per un gestor de residus autoritzat pel l’Agència 
de Residus de Catalunya. 

 Full d’estadística de construcció d’edificis, degudament signat. 

 Reportatge fotogràfic acreditatiu de l’estat actual de la via pública que limita amb la 
parcel·la (mínim 2 fotografies a color i amb alta resolució). 

 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 es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.2.- Llicència d'obra menor 1/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 1/2021, per a la instal·lació de 

plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum a l’habitatge situat al Passatge Mercè Rodoreda, 
2, a favor de Solar Profit Energy Services S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 15,94 €, liquidat provisionalment el 21 de gener de 2022.  
 

- 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 21 de gener de 2022.  
 

- 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. 
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- 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. 
 

- Les obres NO es podran executar  fins que no s’hagi presentat al registre d’entrada municipal 
els originals de la següent documentació: 

 

 Memòria tècnica modificada, degudament signada, en la qual els panells fotovoltaics 
es col·loquin adossats en paral·lel a la pendent de la coberta, per tal de donar 
compliment a l’apartat a) del punt 1 de l’article 9bis del Decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  

 
 

- Disposar que des de Secretaria 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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