
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 D´OCTUBRE DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000034  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 5 d´octubre de 2020 
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 
 
Amb veu i sense vot: 
  
 
Han Excusat la seva absència: 
  
 
No han Excusat la seva absència: 
  
 
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 
 
2.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
2.1.- Ajornament i fraccionament del pagament del servei de menjador durant l'Esplai d'estiu de 
la participant F. G. M. 
 
 
Ajornament i fraccionament del pagament del servei de menjador durant l'Esplai d'estiu de la 
participant F. G. M. 
 
 
La Sra. Jana Molas Garriga amb DNI 79301219W, mitjançant instància presentada a 

l’Ajuntament d’Arbúcies el dia 15 de setembre de 2020, ha sol·licitat l’ajornament del 



 
 

 

 
 

pagament del servei del menjador municipal de l’Esplai Municipal d’Estiu utilitzat durant 

els mesos de juny, juliol, agost i setembre per la seva filla Frida González Molas. 

L’ajornament el sol·licita ja que l’empresa on està treballant, Trafad Cooperativa, no li ha 

pagat les darreres mensualitats i es veu obligada a demanar aquest ajornament. També 

sol·licita poder fer aquest pagament de forma fraccionada. 

La Frida González Molas va assistir a tot el període de l’Esplai d’Estiu Municipal del 22 de 

juny al 31 de juliol i del 24 d’agost al 10 de setembre, i va fer ús el servei del menjador un 

total de 40 dies. Al tractar-se d’una usuària habitual del servei, cada dia de menjador 

tenia un cost de 3 euros. 

L’import del servei de menjador de la Frida González és de 120 euros. 

Vista la instància presentada per la Sr. Jana Molas, i valorada la situació laboral en 

aquests moments,  

S’ACORDA l’ajornament i fraccionament del pagament dels 120 euros en concepte de 

menjador de l’Esplai d’Estiu Municipal. 

 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
3.0.- Urbanisme 
 
3.1.- Llicència d'obra major 6/2020 
 
 
Llicència d'obra major 6/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 6/2020, per rehabilitar un local 

sense us per convertir-lo en habitatge, situat al carrer Castell, 92, 2º, a favor de Marina Freixas 
Viñas. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 1.077,54 €, liquidat provisionalment l’1 de juliol 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 30 de setembre de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 

“......caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 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.” 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
3.2.- Llicència d’obra major 8/2020 
 
 
Llicència d’obra major 8/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 



 
 

 

 
 

- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 8/2020, per a la rehabilitació de la 
coberta i adequació funcional interior de la masia de Can Pere Gras (Veïnat de Pocafarina) a favor 
de Josep Font Rovira. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 1.642,86 €, liquidat provisionalment el 22 de juliol 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 30 de setembre de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 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. 

 Un cop finalitzada l’obra caldrà que el tècnic director aporti, a mes del certificat final 
d’obra, un certificat específic del sistema de depuració de les aigües residuals on 
s’assenyali que aquest funciona correctament i d’acord als paràmetres normatius 
vigents. 

 
- 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 150,00 €). 



 
 

 

 
 

 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  
 
 
 
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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