
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000033  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 28 de setembre de 2020 
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 
 
M. Dolors Vila i Fauria, Secretària accidental 
 
 
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 
setembre de 2020.  
 
 
2.0.- Cultura 
 

2.1.- Contractació CIA PEPA PLANA TEATREFEST 2020 
 
Vista la programació del TEATREFEST 2020, pel pròxim dia 3 d’octubre a les 20.30 h al teatre de 
les Naus Ayats, és necessària la contractació de la companyia Pepa Plana SCCL, per l’espectacle 
VEUS QUE NO VEUS.  
 
Vist el pressupost presentat per la Companyia Pepa Plana SCCL, d’un import de 2500 € més IVA, 
essent un total de 3.025 € com a import màxim, tenint en compte que resta pendent l’aplicació en 
aquest catxet del descomptes de Programa.cat (suport de la Generalitat i Diputació de Girona) 
que estan pendents de resolució.  
 
S’ACORDA:  
 
Contractar l’espectacle Veus que no veus, representat per la Companyia Pepa Plana SCCL,  segons 
el pressupost presentat. 



 
 

 

 
 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- Contractació espectacle VALENTINA QUÀNTICA, ANNA ROCA TEATREFEST2020 
 
Vista la programació del TEATREFEST 2020, pel pròxim dia 4 d’octubre a les 12.00 h al teatre de 
les Naus Ayats, és necessària la contractació de la Companyia de Teatre Anna Roca SL, per 
l’espectacle VALENTINA QUÀNTICA.  
 
Vist el pressupost presentat per la Companyia Pepa Plana SL, d’un import de 1500 € més IVA, 
essent un total de 1815 € com a import màxim, tenint en compte que resta pendent l’aplicació en 
aquest catxet del descomptes de Programa.cat (suport de la Generalitat i Diputació de Girona) 
que estan pendents de resolució.  
 
S’ACORDA:  
 
Contractar l’espectacle Valentina Quàntica, representat per la Companyia de Teatre Anna Roca SL,  
segons el pressupost presentat. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.3.- Contractació LOGISTICA GUERRILLA TEATREFEST2020 
 
Vist els actes de celebració de TEATREFEST 2020 pels pròxim dies 3 i 4 d’octubre, on es realitzaran 
dos espectacles, és necessària la contractació del grup Logística de Guerrilla SL per a la 
sonorització d’aquests.  
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa Logística de Guerrilla, SL  per un import de 2.277,60€ 
més IVA, essent un total de 2.755,896€. 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar a Logística de Guerrilla, SL,  segons el pressupost presentat. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- Retorn de l'import pagat per a l'assistència a l'esplai d'estiu municipal en motiu d'una 
baixa mèdica 
 
Amb data 1 de setembre de 2020 la Sra. Susanna Costa Soldevila va apuntar els seus fills a l’esplai 

d’estiu de setembre per al període del 7 al 10 de setembre.  

 

El dimecres 2 de setembre es posa en contacte amb la directora de l’esplai municipal, Anna Pintu, 

i comenta que l’Aleix Zaragoza, un dels 2 fills, ha patit un accident i té cremades de primer grau a 

les dues cames. S’envien fotos i informe mèdic que demostra la gravetat de les cremades i on 

s’exposa que el nen ha de fer repòs durant uns dies i que les ferides no es poden mullar, ni 

embrutir, ni hi pot tocar el sol. 

 

Segons l’ordenança fiscal núm. 21 Preu públic per assistència a l’esplai municipal, en el seu article 

8è. de règim de declaració i d’ingrés diu: “l’obligació del pagament neix en el moment de 

formalitzar la inscripció i es podrà fer en efectiu o mitjançant transferència bancària. Un cop feta 

la inscripció de l’infant i fet efectiu el pagament del cost corresponent, no es procedirà a la 

devolució de l’import satisfet si l’infant no assisteix a la totalitat o a una part de l’activitat.  

 

Ordenança núm. 21 La baixa de l’activitat i la corresponent devolució de diners només 

s’acceptaran en el casos que siguin degudament justificades per raons mèdiques. En aquest cas 

caldrà presentar una instància amb registre d’entrada a l’Ajuntament adjuntant el corresponent 

informe mèdic on s’especifiqui que el o la participant no pot iniciar o continuar realitzant 

l’activitat on ha estat inscrit/a. En aquest supòsit, la baixa serà efectiva a partir de l’endemà de la 

data del registre d’entrada a l’Ajuntament, i s’exonerarà del deute a partir d’aquesta data”. 

 

Es va decidir que pel benestar del nen no assistiria a l’esplai. 

 

S’ACORDA:  fer el retorn dels diners pagats, 42€, ja que la no assistència a l’esplai és per una causa 

mèdica justificada i s’ha fet la justificació corresponent. 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 

3.2.- Devolució import matrícula Llar infants Jardinet O.N.R.  
 
 
Atès que l’alumna O.N.R. va fer la preinscripció i la matrícula pel curs 20-21 a la llar d’infants el 
Jardinet  
 



 
 

 

 
 

Atès que a principis de setembre la família va avisar que finalment la nena no començaria, de 
moment, al centre per a la incertesa de la situació excepcional del moment pel COVID-19 
 
Atès que el dia 14 d’agost des de Recaptació se’ls va girar el rebut de la matrícula, cobrant 
l’import de 150€ 
 
Vista la sol·licitud presentada per la família on demanen que se’ls retorni l’import de la matrícula 
 
Vist l’informe tècnic favorable 
 
Ates que l’O.N.R.  no ha començat i no ha assistit ni un sol dia a la llar d’infants ,  
 
 
S’ACORDA:  
 
Retornar els 150€ de matrícula de la llar d’infants 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.3.- Canvi titularitat nínxol Cr Sant Antoni, 62 
 
 
Vista la petició de Carme Busquets Puig, per canviar la titularitat del nínxol núm. 62 del carrer Sant 
Antoni a nom de Mateu Bonfill Planchart, ja difunt. 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm. 62 del carrer Sant Antoni. 
 
La nova titularitat serà a nom de Carme Busquets Puig. 
 
La taxa per aquest canvi és de 74 euros, que cal pagar a les oficines municipals. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.4.- Canvi titularitat nínxol Cr Joanet, 17 
 
 
Vista la petició de Marta Masó Triadó, per canviar la titularitat del nínxol núm. 17 del carrer 
Joanet  a nom  de Pedro Masó Triadó 
 
S’ACORDA 



 
 

 

 
 

 
Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm. 17 del carrer Joanet. 
 
La nova titularitat serà a nom de Marta Masó Triadó. 
 
La taxa pe aquest canvi és de 74 euros, que cal pagar a les oficines municipals. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.5.- Canvi titularitat nínxol Cr Sant Pere, 39 
 
 
Vista la petició de Jaume Fugarolas i Clemente, en la que manifesta la pèrdua del títol 
corresponent al nínxol  núm. 39 del  carrer Sant Pere a nom de Pere Clemente Bruel, i als efectes 
de canviar de titularitat aquest nínxol. 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm. 39 del carrer Sant Pere. 
 
La nova titularitat serà a nom de Jaume Fugarolas Clemente. 
 
La taxa per aquest canvi és de 74 euros, que es descomptaran del núm. de compte que ens ha 
facilitat per aquest fi. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.6.- sol.licitud alta gual Domenec Refart 34 
 
 
 
Vista la instància presentada per l’interessat, per la qual sol·licita permís de gual al carrer 
Domènec Refart, 34. 
 
Fetes les comprovacions per part de la Policia Local d’Arbúcies concloent que no existeix 
inconvenient perquè es posi un gual, d’una llargada de 2,50 metres, al carrer i número indicats. 
 
 S’ACORDA 
 



 
 

 

 
 

Atorgar placa de gual al propietari de l’habitatge, SR. Juan ALAMILLA DEL POZO, amb DNI 25....15-
D, al carrer Domènec Refart, núm 34. 
 
Que el rebaix de la vorera  corre a càrrec del propietari i la brigada procedirà a pintar la línia 
groga. 
 
Pel que fa al cobrament de la taxa i l’entrega de la placa corresponent resta a mans del Consell 
Comarcal de la Selva.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.7.- canvi de nom de gual per defunció 
 
 
Atorgament del canvi de nom del gual amb núm. 228 situat al C/ La Selva, s/n. 
 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Enric BELTRAN ESGLEAS amb DNI 13...28-F, nou arrendador 
de l’habitatge situat al C/ Pietat  23  , en què sol·licita el canvi de nom del gual amb número de 
placa 228 situat al C/ La Selva s/n. 
 
Vist que el gual amb numero de placa 228 situat al C/ La Selva s/n està a nom de Christian Eugenio 
MORON HESSLING i notificada la defunció d’aquesta persona . 
 
S’ACORDA 
 
Fer el canvi de nom del gual amb número 228 situat al c/ La Selva s/n, a nom de Enric BELTRAN 
ESGLEAS, el qual serà efectiu a partir de l’any 2021. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.8.- Autorització trasllat de restes. 
 
 
 
Vista la sol.licitud  d’exhumació i trasllat de restes efectuada per la Sra. Conxi Casadellà Casas, per 
poder traslladar les restes de la seva mare. 
 
S’ACORDA 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
Autoritzar  el trasllat de restes de la difunta Antonia Casas Masnou, del nínxol núm. 247 del carrer 
Sant Isidre (lloguer), al nínxol núm. 219 del carrer Sant Isidre, previ el pagament de les 
corresponents taxes municipals.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.9.- Sol.licitud pagament fraccionat comunicació prèvia activitat d'equitació 
 
 
Vista la petició de Patricia Romero Rull sol.licitant el pagament fraccionat de la taxa corresponent 
a la comunicació prèvia d’activitat equitació 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el fraccionament sol.licitat que ascendeix a 804€, assenyalant-se com terminis e imports 
els següents: 
 

- 14/09/2020         268€  (ja pagats) 
- 14/10/2020         268€ 
- 14/11/2020         268€ 

 
 El pagament es farà en efectiu a les oficines municipals. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.10.- Aprovació de factures 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures:  
 
 

X2020000959 ABELARDO MARTIN EXPOSITO - EXMAR 28,70 

X2020002517 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 39,34 

X2020002518 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 725,61 

X2020002532 ARIDS I RECICLATGES VALL D'ARBÚCIES SL 168,30 

X2019001950 ASCENSORS GIRONA SAU 500,94 

X2019001950 ASCENSORS GIRONA SAU 500,94 



 
 

 

 
 

X2020001555 CASAS, RECUPERACIÓ DE PALETS SA 121,97 

X2020001705 CASAS, RECUPERACIÓ DE PALETS SA 255,64 

X2020001913 CASAS, RECUPERACIÓ DE PALETS SA 310,46 

X2020002232 CASAS, RECUPERACIÓ DE PALETS SA 366,52 

X2020002402 CASAS, RECUPERACIÓ DE PALETS SA 161,39 

X2020002535 CASAS, RECUPERACIÓ DE PALETS SA 343,73 

X2020002669 CASAS, RECUPERACIÓ DE PALETS SA 165,70 

X2020003208 CASAS, RECUPERACIÓ DE PALETS SA 169,40 

X2020003238 CASAS, RECUPERACIÓ DE PALETS SA 525,45 

X2020001537 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 3.207,46 

X2020001538 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 4.158,31 

X2020002519 CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS CONDAL SA 3.212,55 

X2020003213 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA- CAGSA 362,24 

X2020003245 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA- CAGSA 580,30 

X2020000161 DANI CARRERAS SANCHEZ 653,40 

X2020000161 DANI CARRERAS SANCHEZ 435,60 

X2020002533 EXCAVACIONS ROSELL SL 1.659,02 

X2020002524 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 191,62 

X2020002526 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 28,17 

X2020000033 GIROCOPI 1,21 

X2020000033 GIROCOPI 1,21 

X2020000033 GIROCOPI 8,39 

X2020000033 GIROCOPI 0,44 

X2020002534 HERMANOS ALUM SL 32.089,78 

X2020000253 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL - AGÈNCIA HABITATGE 190,19 

X2020002488 JAUME ROVIRA CUSACHS 700,82 

X2020000505 JOAN FERRANDO TORRENT 847,00 

X2020002499 JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 445,80 

X2020003219 JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 1,80 

X2020000303 JOAQUIN EXPOSITO FORNERS 302,50 

X2020003056 JOSEP CUBERTA CAMPS 320,40 

X2020002578 MANZANO ARBÚCIES SL 151,25 

X2020000303 MARIA IGLESIAS VALLS 302,50 

X2020000302 MARIA VIÑAS POU 726,00 

X2020002308 METALICLASER SL 5.626,50 

X2020002320 MIRIAM FERRER BOU 32,44 

X2020003215 MONTSERRAT SUREDA - EL CELLER 60,00 



 
 

 

 
 

X2020003254 NEG 4 2008 SL 4,20 

X2020002080 ORIOL CASTANYER SERRAMITJANA 8.240,10 

X2020003210 PIZZERIA EL NIU SL 83,29 

X2020003159 PRÓXIMA TELECOM NETWORKS SL 48,90 

X2020003155 PRÓXIMA TELECOM NETWORKS SL 39,00 

X2020003154 PRÓXIMA TELECOM NETWORKS SL 48,90 

X2020003152 PRÓXIMA TELECOM NETWORKS SL 48,90 

X2020003153 PRÓXIMA TELECOM NETWORKS SL 39,00 

X2020003257 PRÓXIMA TELECOM NETWORKS SL 48,90 

X2020003256 PRÓXIMA TELECOM NETWORKS SL 39,00 

X2020003158 PRÓXIMA TELECOM NETWORKS SL 48,90 

X2020003151 PRÓXIMA TELECOM NETWORKS SL 48,90 

X2020003201 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA 251,68 

X2020003294 SOM ENERGIA SCCL 37,43 

X2020003217 SOLRED SA 893,57 

X2020002496 TALLER I MOTOS MOLIST SL 770,08 

X2020002520 TALLER I MOTOS MOLIST SL 116,00 

X2020002090 TALLER I MOTOS MOLIST SL 1.079,10 

X2020002931 VODAFONE ESPAÑA SAU 275,26 

      

    72.842,10 

      
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- Medi ambient 
 
4.1.- Arxiu de l'expedient corresponent a les queixes per sorolls del c. Pau Casals núm. 18 
 
 
Atès l’expedient obert en aquest Ajuntament en relació a les queixes per sorolls a l’interior del 
seu habitatge, de les persones amb domicili al carrer Pau Casals núm. 18. 
 
Vist la instància presentada per Margarida Tornés Ferrando en data  31 de juliol de 2020,  
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal que diu: 



 
 

 

 
 

“Informe tècnic 

Assumpte: INFORME RELATIU A UNA PROBLEMÀTICA PER SOROLLS D’ORIGEN 
INDETERMINAT EN UN HABITATGE DEL CARRER PAU CASALS, A ARBÚCIES. 

Interessat/da: JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 Sra. MARGARITA TORNÉS. 

Antecedents i relació de fets.         

El present informe té a veure amb les actuacions realitzades per aquest Ajuntament en relació a 
les queixes presentades per la interessada en relació a uns suposats sorolls que senten a l’interior 
del seu habitatge i que, segons ha indicat ella mateixa en diferents ocasions, es remunten a l’any 
2015 si bé no es varen posar en coneixement d’aquest Ajuntament, com a mínim de manera 
formal, fins a finals del 2016. 

Havent fet recerca al registre d’expedients i arxiu municipal al respecte s’han trobat fins a 3 
sonometries realitzades en diferents moments realitzades amb la finalitat de determinar 
l’existència i origen dels sorolls denunciats. 

La primera d’aquestes sonometries data del 18 de maig de 2017, està realitzada per l’empresa SiS 
laboratori d’acústica i inclou en el seu apartat final les conclusions següents: 

a) des del punt de vista normatiu, a les posicions receptores considerades: 
 La totalitat de fonts COMPLEIXEN en horari diürn, vespertí i nocturn el valor 

límit exigible. 
 

b) des del punt de vista de la identificació de la font: 
 A la posició receptora del carrer Pau Casals, els nivells sonors mesurats són 

molt baixos. Hi ha un component tonal a 50 Hz no audible (inferior al llindar 
auditiu segons norma ISO 226:2003). El fet que els nivells mesurats siguin 
inferiors al llindar auditiu no significa que l’afectat no els pugui percebre. La 
font que origina aquests nivells sonors no pot atribuir-se a cap aparell dels 
habitatges immediatament adjacents al de l’afectat. 
 
Per les característiques del nivell soroll mesurat és possible que es tracti de 
falses percepcions auditives d’entre elles la més probable és la percepció 
d’acúfens. Caldria determinar si en altres situacions similars, nivells de soroll 
residual molt baix, però en altres indrets l’afectat ho percep. 
 

La segona d’aquestes sonometries data del 29 de març de 2019, està realitzada per l’empresa 
Querol&Colomer Consultoria Acústica (Q&C) i inclou en el seu apartat final les conclusions 
següents: 

Es van mesurar els nivells de soroll en els tres dormitoris de l’habitatge situats a la 
planta superior, a l’interior i l’exterior, degut a que són els espais més sensibles al 
soroll, tot i que el veí va especificar que de fet sentia soroll en tot l’habitatge. 

 



 
 

 

 
 

Els nivells mesurats són extremadament baixos tant a l’interior com a l’exterior, i a 
més estan força per sota dels nivells d’avaluació màxims admissibles durant la nit, 
segons el Decret 176/2009 de la Generalitat de Catalunya i l’ordenança municipal 
d’Arbúcies que són de 25dBA en l’ambient interior i de 45dBA en ambient exterior. 

 
No és gens probable que un soroll procedent de l’exterior o per estructura del mateix 
immoble es transmeti semblantment en totes les dependències d’un habitatge, 
percepció mantinguda pel marit, alhora que especificava que havia provat d’atenuar 
el soroll que percebia mitjançant protectors auditius, del tipus de taps inserits en el 
conducte auditiu, sense notar millores sensibles. 

 
Els dos tècnics que varen fer els mesuraments no varen percebre durant els 
mesuraments sorolls significatius ni a l’interior, ni a l’exterior. 

 
Per totes aquestes consideracions i l’experiència de molts anys com a consultors 
acústics i en casos semblants, es conclou que l’origen de les queixes de soroll i el soroll 
percebut pel marit de l’habitatge es degut a tinnitus. 

 
El tinnitus és un soroll percebut pel sistema auditiu, quin origen és una disfunció 
pròpia del organisme, sense estímul del exterior. 

 
Es recomana que es consulti a un otorrinolaringòleg expert en Tinnitus, aportant 
aquest informe per a un diagnòstic i tractament adient. 

 
Finalment, en data del 5 de novembre de 2019, es duu a terme una 3a. sonometria per part de la 
mateixa empresa Querol&Colomer Consultoria Acústica (Q&C) la qual inclou en el seu apartat final 
les conclusions següents: 

Es van mesurar els nivells de soroll en el dormitori de matrimoni situat a la planta 
superior, ja que és el receptor més sensible al soroll, tot i que el veí va especificar que 
de fet sentia soroll en tot l’habitatge. 

 
Els nivells mesurats són extremadament baixos tant a l’interior com a l’exterior, i a 
més estan força per sota dels nivells d’avaluació màxims admissibles durant la nit, 
segons el Decret 176/2009 de la Generalitat de Catalunya i l’ordenança municipal 
d’Arbúcies que són de 25dBA en l’ambient interior i de 45dBA en ambient exterior. 

 
Els dos tècnics que varen fer els mesuraments no varen percebre durant els 
mesuraments sorolls significatius ni a l’interior, ni a l’exterior. 
 

Més enllà d’aquests Informes acústics, personal d’aquest Ajuntament també es va posar en 
contacte amb LOCALRET per conèixer si l’origen podia trobar-se en alguna font de radiofreqüència 
del municipi, circumstància que fou també descartada pels seus tècnics en tant que la distància de 
l’habitatge a qualsevol de les diferents antenes del poble era massa gran i en cap moment 
s’havien rebut queixes de cap dels habitatges situats a menor distància. 

En última instància es va contactar també amb la Secretaria de Polítiques Digitals de la 
Generalitat de Catalunya per conèixer la seva opinió, apuntat a un possible mal funcionament 



 
 

 

 
 

d’alguna instal·lació fotovoltaica o similar. Més enllà de que en cap de les sonometries realitzades 
s’ha detectat aquest mal funcionament, la única instal·lació fotovoltaica existent a l’entorn de 
l’habitatge en qüestió fou instal·lada a principis de l’any 2019, una data molt posterior a l’inici dels 
suposats sorolls. 

Consideracions.         

Cap de les gestions realitzades des d’aquest Ajuntament, incloses 3 sonometries realitzades per 
entitats acreditades, ha posat de relleu un incompliment dels nivells d’immissió i/o emissió 
acústica que fixa la legislació sectorial vigent, en aquest cas  el Decret 176/2009 de la Generalitat 
de Catalunya i l’ordenança municipal d’Arbúcies (25dBA en l’ambient interior i de 45dBA en 
ambient exterior, ambdós en horari nocturn). 

Resulta evident, per tant, que més enllà de la percepció de la interessada no hi ha cap motiu tècnic 
ni empíric que denoti un incompliment de les normatives existents en matèria acústica, per la qual 
cosa no hi ha opció d’intervenció en cap dels focus emissors de l’entorn perquè d’aquí cal deduir-
ne que tots compleixen amb la normativa que els hi és d’aplicació. 

Això no suposa desmentir les sensacions de la interessada, ja sigui a causa de la percepció 
d’acúfens com suggeria la sonometria del 2017 o a causa d’una tinnitus com suggeria la 
sonometria del 2019, sinó simplement que no s’ha pogut acreditar cap incompliment de la 
normativa que comporti dictar i/o aplicar mesures correctores contra qualsevol dels focus 
emissors de l’entorn de l’habitatge situat en el núm. 18 del C. Pau Casals. 

Conclusions.         

Atès el contingut i les consideracions presents en aquest informe, es recomana de tancar 
l’expedient atès que no s’ha pogut acreditar cap incompliment de la normativa vigent en matèria 
de sorolls. 

Això no exclou que si s’aportés nova documentació, ara ja per part dels interessats, es pogués 
reobrir l’expedient i actuar en conseqüència.“ 
 
 
Per tot això 
 
S’ACORDA: 
 
En base ala arguments exposats a l’informe tècnic abans esmentat, arxivar l’expedient i notificar 
aquest acord a les persones interessades 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Caducitat expedient llicència d’obra major 6/2017 
 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de la Corporació de data 1 de juny de 2020, referent a la 
sol·licitud de pròrroga de la llicència d’obra major, amb número d’expedient 6/2017, presentada 
per Magdalena Bertran Fita el 20 d’abril de 2020 amb registre d’entrada E2020002165, en el qual 
s’acordava entre d’altres punts: 
 

“Primer - Decretar la suspensió de les obres fins que no sigui efectiva la modificació de la 
llicència descrita en l’apartat segon. Aquesta suspensió no inclourà aquelles actuacions de 
caire estructural que puguin estar a mitges i que la seva immediata suspensió pogués 
suposar un perjudici major, especialment en relació a la solidesa estructural de l’immoble a 
rehabilitar. 

Segon - Requerir a la interessada perquè sol·liciti, en el termini màxim d’UN mes a comptar 
des de la recepció de la present notificació, la modificació de la llicència originalment 
atorgada a fi de que aquesta contempli les obres realment executades i/o previstes 
d’executar. A tals efectes caldrà que presenti un nou projecte modificat, complet, on es 
detalli de manera suficient el què i el com d’aquestes obres en tant que rehabilitació 
integral d’un immoble existent, tan pel que ja s’ha executat com per allò que manca 
d’executar (especialment en relació als acabats i forma de la coberta en tant que recorregut 
controlat).......” 

Vist l’informe de la direcció facultativa de l’obra presentat el 9 de juliol de 2020 en el qual es 
comunicava que degut a l’estat de deteriorament en que es troba l’immoble s’acabaria de 
col·locar la coberta perquè no fer-ho suposaria un perill per a la solidesa de l’obra, i una vegada 
feta es comprometien a entrar un projecte de legalització de les obres. 
 
Vist que ni s’ha col·locat la coberta, ni s’ha entrat cap projecte de legalització, i s’ha exhaurit amb 
escreix el termini màxim de temps per sol·licitar la modificació de la llicència. 
 
S’ACORDA: 
Primer – Denegar la prorroga sol·licitada i declarar la caducitat l’expedient de llicència d’obra 
major, amb número d’expedient 6/2017, per a la consolidació estructural i sanejament 
d'habitatge unifamiliar existent situat al carrer Castell, 42, a  favor de Magdalena Bertran Fita. 

Segon – Advertir al sol·licitant que per a poder realitzar qualsevol actuació, caldrà sol·licitar i 
obtenir una nova llicència d’obres, presentant tota la documentació que sigui necessària. 

Tercer - Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord a la sol·licitant. 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 

 
 

 
5.2.- Llicència d’obra major 10/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 10/2020, per reformar la coberta de 

la masia de les Planes d'en Roca (Veïnat de Joanet) a favor de Mateu Pagès Timoneda. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 1.762,58 €, liquidat provisionalment el 21 de setembre de 
2020. 
 

- 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. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 23 de setembre de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 No s’admetrà cap actuació que no estigui específicament recollida en el projecte 
presentat, especialment en relació a l’execució d’obres a l’interior del mas, en tant que 
apareixen indicades al projecte presentat. 

 Caldrà donar compliment a les condicions que figuren a l’autorització del Servei de Xarxa 
Viària de la Diputació de Girona decretada en data 13 de juliol de 2020 (expedient 
2020/5843), especialment aquella on s’indica que abans de l’inici de les obres caldrà 
contactar amb els vigilants de la zona per al seu replanteig. 

 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. 

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

- Abans de l’inici de les obres, serà obligatori presentar al registre d’entrada municipal la 
documentació pendent (en format original), i que es la següent: 

 Document acreditatiu del dipòsit de la fiança per garantir la correcta gestió dels residus de 

l’obra, davant d’un gestor de residus autoritzat (que segons l’estudi de gestió de residus 

del projecte ascendeix a 370,21 €). 

 Nomenament de contractista, degudament signat, acompanyat per 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  
 
 
 
6.0.- Precs i preguntes 
 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària accidental, 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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