
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000006  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 22 de febrer de 2021 
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 15 de febrer 
de 2021.  
 
2.0.- Alcaldia 
 
2.1.- Acord per l'adhesió al model de quadre de classificació per a l'Arxiu municipal 2021. 
 
Relació de fets: 

Vist l’informe tècnic del servei d’Arxiu Històric Municipal d’Arbúcies en què es presenta la 
necessitat d’adhesió al model de quadre de classificació de documentació d’arxiu per 
ajuntaments (QdCAC) de la Direcció General d’Arxius de la Generalitat de Catalunya. 

Atès que el quadre de classificació de la documentació d’arxiu és un dels instruments principals 
dels processos de control d’un sistema de gestió de documents (ISO 15489) i s’ha vinculat a la 
descripció arxivística, considerant-lo un dels primers instruments de la descripció d’un arxiu: 
d’aquest en depèn el coneixement dels fons i la gestió general de les principals operacions de 
l’arxiu: les transferències, la valoració i eliminació de documents/informació o la mateixa 
descripció. Així mateix, el quadre de classificació ha estat contemplat com un instrument que 
possibilita la identificació dels documents (amb els assumptes per als quals han estat creats) i 



 
 

 

 
 

l’agrupació física o intel·lectual en expedients, fet que permet la gestió d’expedients 
completament electrònics o híbrids. 

Atès que en el pla legislatiu i normatiu, centrant l’atenció en les disposicions d’aplicació a 
l’Administració local s’observa que la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents, 
que té com a principal objectiu l’impuls de la gestió de documents, estableix que ‘Totes les 
administracions i les entitats titulars de documents públics han de disposar d’un únic sistema de 
gestió documental que garanteixi el tractament correcte dels documents en les fases activa, 
semiactiva i inactiva i que permeti complir amb les obligacions de transparència’ (article 7.1). 

Atès que el nou Model de quadre de classificació d'ajuntaments (QdCAC) de la Direcció General 
d’Arxius de la Generalitat vol ser una eina que permeti, als ajuntaments que l’adoptin, el 
compliment de l'actual normativa en matèria de gestió documental i transparència. Aquest model 
és un instrument tècnic que, basat en la metodologia arxivística actual, s’adapta a la realitat de 
l’administració electrònica i facilita als ajuntaments el compliment de les disposicions normatives 
relacionades amb la gestió documental, la transparència i les normes d’interoperabilitat. A més a 
més, la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura 
(DGABMP), mitjançant els seus serveis tècnics, assegura el constant manteniment, actualització i 
difusió d’aquest instrument de gestió documental dels arxius 

S’ACORDA: 

L’autorització per a l’adhesió de l’Arxiu Històric Municipal d’Arbúcies – Ajuntament d’Arbúcies al 
nou model de quadre de classificació d’arxius per ajuntaments per tal de poder accedir al 
programari de gestió de documetnació GIAC, al servei d’arxius en línia i a les futures subvencions 
de la Direcció General d’Arxius de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’aquestes 
millores en l’Arxiu Històric Municipal d’Arbúcies. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- Actualització dels membres de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Arbúcies 
 
 
Arbúcies compta amb una Associació de Voluntaris de Protecció Civil, amb núm. 61 en el registre 
a la Direcció General de Protecció Civil. L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Arbúcies es 
va constituir el 09/02/2012 i es va inscriure a justícia el 27/04/2012 amb el número 47692 en el 
registre de justícia.  
 
Els membres acreditats a la fitxa de registre actualment són: 
 
Martí Auledas Casas 
Dolors Badia Mosoll 
Oscar Badia Hermoso 
Ramon Barranco Talleda 
Marta Busquets Ribera 
David Clopés Garriga 
Raul Del Arco Galea 
Narcís Garriga Nicolau 



 
 

 

 
 

 
 
Per motius diversos els membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Arbúcies ha 

tingut altes i baixes, i actualment els membres de l’AVPC d’Arbúcies, tots ells amb formació, són: 

 
Martí Auledas Casas - 77902049Z 
Ramon Barranco Talleda - 52143097G 
David Clopés Garriga - 79301166H 
José Rodríguez Vivas - 43677980Z 
Sergi García Gavilán - 40370551P 
Joao Pedro Vieira de Barros - Y0148268R 
Guillem Abelairas Berrocal  - 54582311E 
Antoni Bernatallada Burgada - 79304227C 
 
 
Pels motius exposats,  
 
S’ACORDA: 
Nomenar com a membres de l’AVPC d’Arbúcies els 8 membres que actualment formen part de 
l’associació i donar-los d’alta al Registre especial d'AVPC del departament d'Interior de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
3.0.- Atenció i servei a les persones 
 
3.1.- Aprovació diverses ajuts socials 
 
 
Vista la relació d’Informes Socials: 
 
 
S’ACORDA: 
 
Atorgar els següents ajuts socials a: 
 
 
DATA  EXPEDIENT BENEFICIARI EUROS  PAGAMENT 
 
12.02.21 X2021000583 M.C.C.P. 300 EUROS EFECTIU 
 
28.01.21 X2021000582 K.G.  70 EUROS EFECTIU 
 
12.02.21 X2021000575 R.C.S.  295 EUROS EFECTIU 
 
12.02.21 X2021000576 A.O.L.  300 EUROS EFECTIU 
 



 
 

 

 
 

12.02.21 X2021000577 Y.N.  20 EUROS EFECTIU 
 
12.02.21 X2021000578 M.M.S.  50 EUROS EFECTIU 
 
12.02.21 X2021000579 M.M.  216 EUROS TRANSFERÈNCIA ENTITAT E.F.A.  
 
12.02.21 X2021000581 A.A.G.  100 EUROS EFECTIU 
 
12.02.21 X2021000580 F.C.C.  400 EUROS TRANSFERÈNCIA  
 

        Suma un total de 1.751 Euros  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Cultura 
 
4.1.- Conveni Cobla L'Arbucienca 2021 
 
 
Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Arbúcies i l’Associació Cobla 
L’Arbucienca   
 
 
Vist que l’Ajuntament d’Arbúcies vol contribuir a fomentar la recuperació, conservació i difusió 
del patrimoni cultural local d’Arbúcies i promoure la cultura tradicional i popular.  
 
Vist que l’Associació Cobla L’Arbucienca té els següents fins, tal i com es recull en els estatuts de 

l’associació: 
 
- Promoure la cultura tradicional i popular, posant especial èmfasi en la promoció de la música i el 
ball. 
 
- Vetllar per la recuperació, conservació i difusió del patrimoni cultural local d’Arbúcies. 
 
Atès que per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 
 
- Participació en la celebració de les Enramades, Festa Tradicional d’Interès Nacional, tot vetllant 
per la conservació de l’àmbit musical d’aquestes festes. 
 
- Altres activitats de difusió encaminades a aconseguir els fins de l’associació. 

 
S’ACORDA:  
 
1r.-  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Arbúcies i  l’Associació Cobla L’Arbucienca de durada 
1 any, a efectes del dia 01/01/2021. 
 



 
 

 

 
 

2n.- La pròrroga d’aquest conveni serà d’un any més, si així ho consideren oportú les parts 
implicades, circumstància que s’haurà de determinar de forma expressa i per aprovació d’un 
Decret d’Alcaldia.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
5.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
5.1.- Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

X2021000075 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA 884,40 

X2021000384 ÀMBAR ASSOCIACIÓ 850,90 

X2020004312 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 524,09 

X2021000119 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 18.230,59 

X2021000411 ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 90,76 

X2021000337 ARMERIA JUAN POU SL 522,72 

X2021000522 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 3.646,50 

X2021000523 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 724,59 

X2021000524 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 4.025,43 

X2021000528 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 364,55 

X2021000415 ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 745,50 

X2021000481 ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ 786,50 

X2021000442 BLUEMAP CONSULTING GROUP SL 2.662,00 

X2021000431 CASAS, RECUPERACIÓ DE PALETS SA 348,66 

X2021000414 COMERCIAL PEPERERA I MATERIAL D'OFICINA SL 366,06 

X2020001045 COMUNICACIONS I SEGURETAT SERRA 380,36 

X2021000488 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.426,70 

X2021000487 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 1.625,24 

X2021000509 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 13.241,59 

X2021000517 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.393,45 

X2021000562 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 167,14 

X2021000439 CONSORCI LOCALRET 767,05 

X2021000613 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA GIRONA - ATM 298,83 

X2021000497 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA 365,00 

X2021000485 DRAGCLIC SL 191,87 



 
 

 

 
 

X2021000443 EN ANTENA PRODUCCIONS SL 233,12 

X2021000247 EUREST CATALUNYA SL 5.127,54 

X2021000185 EUREST CATALUNYA SL 1.309,10 

X2021000428 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 92,17 

X2021000424 FERRETERIA COMELLA SA 33,01 

X2020004307 GAS NATURAL REDES GLP SA 101,64 

X2021000006 GIROCOPI 26,18 

X2021000492 GNS. FERNÁNDEZ ARBÚCIES SL 108,60 

X2021000429 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT ARBÚCIES SL 2.586,98 

X2020004307 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL - AGÈNCIA HABITATGE 191,81 

X2021000425 JMD ARIDOS Y HORMIGONES SL 277,72 

X2021000053 JOAN FERRANDO TORRENT 847,00 

X2021000230 JOAQUIN EXPOSITO FORNERS 302,50 

X2021000494 JUAN DALMAU BLANCH 754,50 

X2021000427 LIMPIEZAS DEYSE SL 102,33 

X2021000413 LIMPIEZAS DEYSE SL 702,96 

X2021000417 LIMPIEZAS DEYSE SL 546,82 

X2021000410 LIMPIEZAS DEYSE SL 6.274,08 

X2021000486 LUIS FERNÁNDEZ PIÑEIRO 271,04 

X2021000549 MAPFRE ESPAÑA SA 6.969,56 

X2021000230 MARIA IGLESIAS VALLS 302,50 

X2021000448 MARIA VIÑAS POU 726,00 

X2021000386 METALCO SA - GIRONA - 450,89 

X2021000536 MIQUEL CREUS BRUNAT 136,00 

X2021000344 NEG 4 2008 SL 115,00 

X2021000275 NEG 4 2008 SL 139,10 

X2021000445 NOVELEC COSTA BRAVA SL 168,19 

X2021000452 NOVELEC COSTA BRAVA SL 30,52 

X2021000472 NOVELEC COSTA BRAVA SL 8,58 

X2021000478 NOVELEC COSTA BRAVA SL 194,12 

X2021000123 PROCURADORS FORESTALS BOSCH SLU 847,00 

X2021000436 PRÓXIMA TELECOM NETWORKS SL 48,90 

X2021000438 PRÓXIMA TELECOM NETWORKS SL 39,00 

X2021000437 PRÓXIMA TELECOM NETWORKS SL 48,90 

X2021000469 RACINGOIL SL 1.452,00 

X2021000532 RECUPERACIONS MASNOU SL 1.328,02 

X2021000455 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA 79,16 



 
 

 

 
 

X2021000418 SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA 480,96 

X2021000426 SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA 604,03 

X2021000563 SOLER TAPISSERS SL 35,55 

X2021000498 SOLRED SA 1.500,46 

X2021000308 SOLUPIIC SLU 374,62 

X2021000489 SOM ENERGIA SCCL 87,19 

X2021000495 TALLER I MOTOS MOLIST SL 284,94 

X2021000441 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA 58,71 

X2021000385 TOTTEX UNIFORMES SL 293,91 

X2021000406 TRIMA MOTOR  15,13 

X2021000407 TRIMA MOTOR  19,60 

X2021000121 UAGEST77 SL 2.662,00 

X2021000440 VODAFONE ESPAÑA SAU 275,29 

X2021000451 ZETCOM 227,48 

      

    96.522,89 

      

 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.2.- Altes Recaptació corresponent al mes de gener 2021 
 
Vista la relació d’altes de Recaptació corresponent al mes de gener de 2021. 
 
S’ACORDA: 
 
Acceptar aquestes altes per un import de 17.504,21€. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.3.- Aprovació canvi de titularitat parada al mercat setmanal 
 
Autoritzar el canvi de titularitat de la parada de mercat municipal d’IVAN SOLE RODRIGUEZ a la 
seva mare TERESA RODRIGUEZ VELLISCO, a partir de l’1 de Març del 2021. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 

 
 

 
 
5.4.- Concessió per 50 anys nínxol Cr Sant Isidre, 247 
 
Vista la petició de Jeanny Mirech Hernandez Arias per la concessió per 50 anys nínxol 
 
 
S’ACORDA: 
 
Acceptar la concessió per 50 anys del nínxol núm. 247 del Cr Sant Isidre. 
 
La titularitat d’aquest nínxol serà a nom de Jeanny Mirech Hernandez Arias. 
 
L’import d’aquesta concessió és de 1.400€, que Mémora ja ha facturat a la família. 
 
Caldrà passar a recollir el títol de concessió a les oficines municipals. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.5.- Canvi titularitat nínxol Cr Sant Quirze, 50 
 
Vista la petició de Lídia Tayeda Clapés , per canviar la titularitat del nínxol núm. 50 del carrer Sant 
Quirze a nom de Josep i Jordi Bonet Arimany hereus de Joan Arimany Lladó, ja difunt 
 
S’ACORDA: 
 
Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm. 50 del carrer Sant Quirze. 
 
La nova titularitat serà a nom de  Lídia Tayeda Clapés. 
 
La taxa per aquest canvi és de 74€, que cal pagar a les oficines municipals. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.6.- Acord d'adquisició del servei de manteniment de l'ascensor de l'Espai d'Aigua i Salut a 
través de l'acord marc de l'ACM (exp. 2015.2) 
 
 
1.- L’Ajuntament  d’Arbúcies, en data 4 de gener de 2018, va aprovar l’adhesió al sistema 

d’adquisició centralitzada destinada las ens locals que realitza l’ACM juntament amb el Consorci 

Català pel desenvolupament Local. 

 



 
 

 

 
 

2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de 
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil 
de contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 8 de 
juny de 2017, adjudicar l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i 
subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.02) a les empreses seleccionades d’acord amb el detall per lots que seguidament es 
relaciona:  
 
1.- ASCENSORES ERSCE, SAU, LOTS: 1, 7 i 10  
2.- CITYLIFT, SA, LOTS: 2 i 6  
3.- A.EMBARBA, SA, LOTS: 3 i 5  
4.- MARVI ASCENSORES, SL, LOTS 8 i 9  
5.- KONE ELEVADORES, SA, LOT 4   
 
3.- En data 10 de juliol de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats mercantils 
adjudicatàries, el corresponent contracte de manteniment d’aparells elevadors i subministrament 
d’elements substitutius, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.  
 

4.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de 

subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 2014/24/UE, de 

26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als articles 9 i 12, tots ells del 

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic.  

5.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 198.3 del TRLCSP i 

33.3, lletra a, de la DN i té com a objecte la regulació de les condicions en que tindran lloc els 

serveis de manteniment d’aparells elevadors, designats pels membres del CCDL i de la resta 

d’entitats destinatàries de Catalunya que s’adhereixin al sistema de contractació centralitzada del 

CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP. 

 

6.- En data 11 de gener de 2018 l’Ajuntament d’Arbúcies va disposar la seva adhesió a l’Acord 

marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements 

substitutius  amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02), per un termini de 

vint-i-quatre mesos i la contractació del servei de manteniment amb l’empresa adjudicatària 

Citylift S.A. per a sis aparells en la modalitat de TOT RISC. 

 

7.- Posteriorment l’Ajuntament d’Arbúcies va acordar adherir-se a la pròrroga de l’Acord marc del 

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

termini de 24 mesos. 

 

8.- En data 3 de febrer de 2020 l’Ajuntament d’Arbúcies va acordar afegir un nou ascensor  al 

contracte de manteniment d’aparells elevadors, per lo que en l’actualitat són un total de 7 els 



 
 

 

 
 

aparells que disposen de contracte de manteniment amb Citylift S.A. a través de l’acord marc de 

l’ACM. 

 

Atès la necessitat actual d’afegir un nou aparell elevador al contracte de manteniment , ascensor 

ubicat a l’espai d’aigua i salut,  així com de  disposar  d’un GSM a la sala de màquines per dotar de 

línia telefònica al sistema de comunicació bidireccional, així com del manteniment de la línia 

telefònica, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents,  

 

D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. 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 resta de disposicions 

vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 

competències de les entitats locals  o articles aplicables de Llei d’organització comarcal, es 

proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents,  

 

ACORDS 

 

Primer.- Aprovar la contractació del servei de manteniment a través de l’acord marc de l’ACM  a 

partir del dia 1 d’abril de 2021 amb l’empresa adjudicatària Citylift S.A. d’un nou aparell elevador,  

RAE 91-14-2007230-Q ubicat a l’Espai d’Aigua i Salut, al C. Prat de Can Delfí núm. 1, en les 

modalitat següents: 

 

Tipus de manteniment  

(Bàsic/semi-risc/tot risc) 

Tipus d’aparell  

(interior/ exterior/muntacàrregues) 

Nombre 

d’aparells   

Preu/aparell-any (€) 

TOT RISC INTERIOR 1 1.067,83 (IVA inclòs) 

    

    

 

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 1.067,83 anual, que 

s'imputarà, dins del pressupost municipal dels anys 2021 i 2022, a càrrec de les aplicacions 

pressupostaries corresponents. 

Tercer.- Aprovar la contractació de la instal·lació d’un aparell GSM per al nou aparell elevador 

instal·lat a l’edifici de les Naus Ayats. 

 

Quart.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 6,00 € més IVA mensuals, 

que s'imputarà, dins del pressupost municipal dels anys 2021 i 2022, a càrrec de les aplicacions 

pressupostaries corresponents. 

 

Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer València, 

231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària Citylift S.A.  

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 

 
 

6.0.- Urbanisme 
 
6.1.- Llicència d'obra menor 22/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 22/2020, per a l’arranjament de la 

pista forestal d’accés al Vidal des de la carretera GI-543, a favor de Patrimonial Joan Grau S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 403,00 €, liquidat provisionalment el 5 de juny de 2020. 
 

- 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 17 de febrer de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 

“.....cal condicionar l’execució d’aquestes obres al compliment de les condicions següents: 

 D’acord amb l’informe preceptiu del Parc Natural del Montseny, es considera arranjament 
estrictament la simple millora del ferm del camí amb aportació del material especificat 
en la memòria, reparació de cunetes i neteja d’embornals. 

 No s’admet cap ampliació del camí en el marc de la llicència atorgada atès que l’impacte 
derivat de les ampliacions del camí requeriria la tramitació i corresponent aprovació d’un 
projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable. 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de desplaçar els 
materials, terra i runa originada pels treballs de manteniment projectats. 

 La runa originada i/o terra sobrant haurà de ser retirada de la finca i transportada fins a 
un destí prèviament autoritzat, no allargant l’acumulació d’aquestes a l’obra de manera 
innecessària. 



 
 

 

 
 

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

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Llicència d'obra major 1/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 1/2021, per a la reforma i ampliació 

de la masia de Can Clos (veïnat de Joanet) a favor de Ramon Beulas Pascual. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 437,57 €, liquidat provisionalment el 13 de gener 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. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 11 de febrer de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 El present informe i llicència que se’n derivi no han avaluat les condicions de la masia 
com a allotjament de turisme rural, circumstància que, de ser així, caldrà revisar i 
contrastar en el marc de l’autorització de l’activitat (ja sigui mitjançant Declaració 
Responsable o via Comunicació Prèvia). 



 
 

 

 
 

 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.” 
 

- No es podrà autoritzar l’inici de les obres fins que no es presenti al registre d’entrada 
municipal els originals de la documentació següent: 

 Projecte bàsic i executiu, degudament signat per un tècnic competent i visat pel 
col·legi professional corresponent. 

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

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

 Document acreditatiu del dipòsit de la fiança per garantir la correcta gestió dels 
residus de l’obra, davant d’un gestor de residus autoritzat. 

 Nomenament de contractista, degudament signat. Si fa 1 any o més que no ha exercit 
en el terme municipal d’Arbúcies, caldrà que s’acompanyi amb la seva declaració 
censal d’alta (model 036 de l’Agència Tributaria). 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció 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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