
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 4 DE GENER DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000045  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 4 de gener 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 de data 21 de 
desembre de 2020.  
 
 
2.0.- Urbanisme 
 
2.1.- Aprovació certificació d'obres núm. 8 ampliació cementiri 2a fase 
 
 
Aprovació de l’última certificació d'obres 8 presentada per Lluís Blasi Serra, per les obres de nous 
nínxols a la zona d'ampliació del cementiri municipal, 2a fase 

 
S’ACORDA: 

 
Aprovar l’última certificació d’obres núm. 8 presentada per LLUÍS BLASI SERRA, per l’import, IVA 
inclòs, de 2.170,13 € per les obres de construcció de nous nínxols a la zona d’ampliació del 
cementiri municipal, 2a fase. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 

 
 

 
 
2.2.- Llicència d'obra menor 49/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 49/2020, per instal·lar 90 metres 

lineals de tanca amb pals i filat metàl·lic en una finca situada al polígon de rustica 17, parcel·la 
106 d’Arbúcies, a favor de Maria Teresa Vilamala Comajuan. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència, per un import de 84,37 €. L’import liquidat provisionalment el 22 de 
desembre de 2020, va ser de 17,01 €. 
 

- 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 23 de desembre de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 La tanca afectarà només al límit amb el camí, no essent possible el tancament total de la 
parcel·la en les condicions indicades. 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de desplaçar els 
materials i la runa originada pels treballs de construcció projectats i una vegada 
finalitzats els treballs es deixarà l’entorn en el seu estat inicial.” 

 
- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals la 

quantitat de 67,36 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres pendent. 
 



 
 

 

 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
3.1.- Aprovació conveni TOURDERA 2021 
 
 
En referència al conveni de col·laboració signat entre el Consell Comarcal de la Selva i  aquest 
Ajuntament per al desenvolupament del projecte “Ruta de la Tordera i Riera d’Arbúcies”.  
 
 
S’ACORDA:  
 
Donar continuïtat al conveni original per a l’anualitat de 2021, als efectes de desenvolupar les 
tasques pertinents per a desenvolupar l’esmentat projecte per a aquest any, amb una aportació 
econòmica per part de l’Ajuntament d’Arbúcies de 2.621,16€. 
 
 
Signat i datat electrònicament, 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.2.- Canvi titularitat i retorn titularitat nínxol 
 
 
Vista la sol.licitud de Jordi Bonet Arimany, per canviar la titularitat del nínxol núm. 244 del carrer 
Sant Isidre a nom de Ramona Arimany Juanhuix, i retornar la titularitat de l’esmentat nínxol a 
l’Ajuntament 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm. 244 del carrer Sant Isidre. 
 
La nova titularitat serà a nom de Jordi Bonet Arimany. 
 



 
 

 

 
 

La taxa per aquest canvi és de 74€, que 37€ seran a càrrec de l’Ajuntament , i els altres 37€ 
restants a càrrec de Jordi Bonet Arimany. 
 
Un cop realitzat aquest canvi de titularitat, es procedirà a l’acceptació del retorn del nínxol a 
l’Ajuntament amb les condicions que diu l’article 8è. del reglament del cementiri municipal. 
 
L’import d’aquest rescat és de 560€, que serà utilitzat per liquidar la part que es pugui dels deutes 
pendents en concepte de cementiri ( quotes anuals conservació  nínxol )a nom de Ramona 
Arimany/Joan Bonet/Joan Arimany.  
 
 
 
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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