
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000031  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 7 de setembre de 2020 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:50 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Jaume Salmeron Font, Alcalde accidental  
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 31 d’agost de 
2020 
 
2.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
2.1.- Aprovació de factures 
 
Aprovació de factures 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

X2020002872 ARANTXA CRUELLS CLOPÉS - MANS & RAMS 225,50 

X2020002145 ARMERIA JUAN POU SL 526,35 

X2020002937 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 15.571,49 

X2020002910 DAVID CALVO COROMINA - ARQUITECTE 17.242,50 

X2020001902 FUSTERIA RAMON POU 765,81 

X2020002110 JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 28,81 

X2020002849 MIRIAM FERRER BOU 30,27 



 
 

 

 
 

X2020001247 NEXUS ENERGIA SA 465,31 

X2020002154 PRODUCTES MIR SL 90,38 

X2019001994 REBOGESTIÓ SL 2.420,00 

X2020003033 SOM ENERGIA SCCL 40,14 

X2020002512 SOREA SA 1.754,50 

X2020001198 SUD ENERGIES RENOVABLES SL 3.783,56 

X2020001198 SUD ENERGIES RENOVABLES SL 3.783,56 

X2020002971 SUSANNA MASAGUER CLOPES - EL ROTERS 34,83 

X2020002646 TRAFAD, S.COOP.C.L. 1.820,00 

X2020002645 TRAFAD, S.COOP.C.L. 4.088,16 

X2020002644 TRAFAD, S.COOP.C.L. 800,00 

X2020002642 TRAFAD, S.COOP.C.L. 10.585,43 

X2020002641 TRAFAD, S.COOP.C.L. 657,59 

X2020002640 TRAFAD, S.COOP.C.L. 840,13 

X2020002629 TRAFAD, S.COOP.C.L. 5.000,00 

X2020002947 VODAFONE ESPAÑA SAU 1.522,59 

      

    72.076,91 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Urbanisme 
 
3.1.- Pròrroga de la llicència d'obra major 2c/2007 
 
 
Pròrroga de la llicència d'obra major 2c/2007 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’acorda: 
 
- Atorgar pròrroga de la llicència d’obra major 2c/2007, per a la modificació del projecte de 

construcció de 6 habitatges unifamiliars aparellats situats al Passeig de la Glorieta, 5-6 i Passeig 
Mossèn Anton Serres, 33, a favor de Manzano Arbúcies S.L. 

 
- Aquesta pròrroga finalitzarà, de manera improrrogable, el 31 de desembre de 2022. Si les 

obres no finalitzen abans d’aquesta data, caldrà demanar una nova llicència per poder continuar 
executant-les. 

 
- Aquesta pròrroga es dóna salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 



 
 

 

 
 

 
- El titular d’aquesta pròrroga 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 pròrroga, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 26 d’agost de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....a aquesta pròrroga l’hi són d’aplicació les condicions d’execució següents i que ja figuren a 
la llicència original: 

 El plat de dutxa de la cambra higiènica de planta baixa es trobarà degudament enrasat 
amb el paviment per tal de donar compliment al Decret  141/2012. 

 La urbanització del vial privat i comunitari, incloent-hi les escomeses de serveis, serà 
condició indispensable per a la primera ocupació dels habitatges un cop finalitzats. 

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

 

 

 La runa originada 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.” 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.2.- Llicència d'obra menor 34/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 34/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 34/2020, per legalitzar les obres 

d’adequació interior de local comercial situat al carrer Camprodon, 13 baixos, a favor de Jaume 
Cano Verdolet. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 80,69 €. L’import liquidat provisionalment el 12 d’agost 
de 2020, va ser de 41,92 €. 



 
 

 

 
 

 
- 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 38,77 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
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 35/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 35/2020 
 
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obra menor amb número d’expedient 35/2020, per a la instal·lació 
d'una escomesa i comptador d'aigua en una finca situada al polígon de rustica 16, parcel·la 33, 
d’Arbúcies, efectuada per Jesus Vallhonesta Gongora el 19 d’agost de 2020 amb registre 
E2020005009. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte municipal de data 02/09/2020, que transcrit literalment diu el següent: 

“Antecedents           

En data 19 d’agost de 2020 i mitjançant instància amb registre d’entrada E.2020.005009 
l’interessat ha aportat documentació diversa en el marc de la sol·licitud d’una llicència urbanística 
per a la instal·lació d’una escomesa i comptador d’aigua en una finca de la seva propietat. 

Característiques de l’actuació         

D’acord amb la documentació presentada cal entendre que es pretén la connexió a la xarxa 
d’aigua potable d’una parcel·la rústica en la qual no hi ha cap edificació legalment implantada ni 
s’hi duu a terme cap altra activitat que l’agrícola, hortícola i/o fructícola (previsiblement per a 
consum propi). 

En aquest sentit cal assenyalar que la parcel·la es troba limítrofa a la urbanització de la Plana, 
però clarament ubicada fora d’aquesta. 



 
 

 

 
 

Règim jurídic aplicable         

Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC). 

D’acord amb l’article 187.2.c del TRLUC tota actuació situada en sòl no urbanitzable estarà 
subjecte a la sol·licitud i obtenció de la corresponent llicència prèvia. 

Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al 
municipi d’Arbúcies. 

D’acord amb el contingut de l’article 22.1 d’aquesta ordenança totes les actuacions en sòl no 
urbanitzable resten sotmeses a llicència encara que per tipologia i abast siguin obres que en sòl 
urbà restarien sotmeses a un simple règim de comunicació. 

Normativa d’aplicació         

D’acord amb el vigent Pla General d’Ordenació Urbana d’Arbúcies la present actuació afecta a una 
parcel·la existent ubicada en un sòl classificat de no urbanitzable i qualificat de Sòl no 
urbanitzable de règim general, per la qual cosa hi resulta d’aplicació el gruix de la normativa i 
altra legislació sectorial pròpia d’aquest tipus de sòls. 

Consideracions           

La normativa i legislació vigents únicament admeten l’edificació en finques situades en sòl no 
urbanitzable sota d’uns condicionants molt específics que la finca en qüestió ni compleix ni pot 
complir actualment, essent per tant un espai on només hi resulten admissibles els usos no urbans 
definits pel Pla vigent (agrícoles, ramaders o forestals). 

De la mateixa manera, a la finca en qüestió no hi trobem cap activitat legalment implantada més 
enllà dels usos agrícoles (bàsicament en forma d’hort i fruiters). 

En aquest sentit cal assenyalar que la legislació vigent no permet la connexió a les xarxes d’aigua 
potable municipals de finques rústiques on no hi hagi cap edificació i/o activitat legalment 
implantades a fi de preservar-ne la seva condició de no urbanitzable i mantenir-los al marge de tot 
procés urbanitzador. 

Conclusions           

NO és possible d’informar FAVORABLEMENT la documentació presentada i, per tant, cal 
DENEGAR la concessió de la present llicència per a la instal·lació d’una escomesa i comptador 
d’aigua en un sòl situat al paratge de la Serra de Montplet perquè a la finca en qüestió no hi 
trobem cap edificació ni activitat legalment implantades que en justifiquin la necessitat.” 

 
S’ACORDA: 
 
- DENEGAR la sol·licitud de llicència d’obra menor amb número d’expedient 35/2020, per a la 

instal·lació d'una escomesa i  comptador d'aigua en una finca situada al polígon de rustica 16, 



 
 

 

 
 

parcel·la 33, d’Arbúcies, efectuada per Jesus Vallhonesta Gongora el 19 d’agost de 2020 amb 
registre E2020005009, en base a les consideracions i conclusions de l’informe de l’arquitecte 
municipal. 
 

- Aprovar la devolució de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de la 
present llicència, liquidat provisionalment el 25 d’agost de 2020,  per un import de 25,83 €. 
 

- 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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