
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 DE MARÇ DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000007  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 1 de març 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, que va celebrar la Junta de Govern Local, en data 22 de febrer 
de 2021.  
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Sol·licitud d'autorització als serveis de Via Oberta pel procediment d'ajudes per al 
pagament del lloguer 
 
 
Vista l’adhesió al conveni marc d’interoperabilitat de l’Ajuntament d’Arbúcies en data 1 de juliol 
de 2009,  
 
Atesa la necessitat de consultar dades provinents d’altres administracions públiques per a la 
tramitació d’ajudes per al pagament de lloguer,  
 
S’ACORDA : 
 
PRIMER – Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d’alta al servei de Via Oberta a les dades 
descrites en el formulari de sol·licitud adjunt. 
 



 
 

 

 
 

SEGON – Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per 
part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica 
(www.seu.cat/consorciaoc). 
 
TERCER – Vetllar per a que la informació resultant de les consultes dels serveis sol·licitats serà 
utilitzada exclusivament per al tipus de procediment sol·licitat en el present formulari i que 
vetllarà pel compliment de la resta d’obligacions i garanties i normativa aplicable al 
subministrament i/o comunicació d’informació, especialment pel que fa a l’obtenció del 
consentiment o no oposició del ciutadà a la consulta de les seves dades, si no existeix una 
habilitació per una norma amb rang de llei. 
 
QUART – Autoritzar a que el document que contingui les mesures de seguretat de l'ens es posi a 
disposició del Consorci AOC o de l'organisme emissor que el requereixi. 
 
CINQUÈ – Informar a la persona de qui es cedeixen les dades de tots els termes del tractament de 
els seves dades que durà a terme el Consorci i que consten al dret d'informació del formulari. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Comunicació i noves tecnologies 
 
3.1.- Sol·licitud de modificació del servei d'Entitat de Registre idCAT - Alta operadora NRE 
 
 
Vistes les necessitats de l’Ajuntament d’Arbúcies com a Entitat de Registre de certificats digitals 
idCAT, i degut a l’augment de peticions d’emissió de certificat digital idCAT,  
 
Vista la necessitat d’actualitzar les dades de les operadores actives,  
 
S’ACORDA 
 

- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud de modificació de servei d’Entitat de Registre 
idCAT 
 

- Incloure a N. R. E, amb NIF ...520S, com a operadora d’Entitat de Registre idCAT 
 

- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per part 
del Consorci AOC i que es troben publicades i actualitzades a la seva seu electrònica 
(www.seu.cat/consorciaoc). 
 

- Acceptar l'encàrrec de Tractament de dades de caràcter personal del fitxer "Persones 
Físiques Certificades" del qual és titular i responsable el Consorci AOC en els termes 
exposats a l'annex I de les condicions específiques que regulen la prestació del servei 
d'Entitat de Registre. 
 



 
 

 

 
 

- Acceptar el Subencàrrec de Tractament de Dades de caràcter personal del fitxer "Seu 
electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya", del qual es titular i 
responsable la Direcció General d’Atenció Ciutadana, i encarregat de tractament el 
Consorci AOC, per a la a gestió del procediment de Registre de Dades en aquest fitxer, en 
els termes exposats a l’annex II de les condicions específiques que regulen la prestació del 
servei d'Entitat de Registre. 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Educació i ensenyament 
 
4.1.-  Beques d’Anglès curs 2020-2021 
 
 
Vista la iniciativa per part de l’Ajuntament d’Arbúcies per reconèixer l’esforç i el treball de 2  
alumnes dels dos centres de primària del municipi en la matèria de llengua anglesa i que no 
disposen de recursos necessaris per millorar el seu aprenentatge,  
 
Vista la sol·licitud presentada per The English Club i l’acadèmia Enjoy Idiomes, demanant el 
pagament de la subvenció del projecte de beques d’anglès 
 
Vist l’informe social on es valora la situació socioeconòmica de les 2 famílies i on es proposa 
proporcionar-los una beca per estudis d’anglès 
 
Vist l’informe tècnic favorable  
 

I tenint en compte la partida pressupostària 320.480.03  
 
S’ACORDA 
 
Atorgar als següents infants un ajut amb l’import detallat a sota, per les despeses de 
l’aprenentatge de llengua anglesa,  
 
A.O.B.C. 648€ 
S.E.D. 750€ 
 
I efectuar el pagament de 648€ a l’acadèmia Enjoy Idiomes i un de 750€ a l’acadèmia The English 
Club.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 

 
 

 
5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Llicència d'obra menor 1/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 1/2021, per a l’enderroc parcial 

d'un edifici entre mitgeres existent situat al carrer Camprodon, 20 (en planta primera), a favor de 
Salvador Llorens Llinas. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 133,90 €, liquidat provisionalment el 28 de gener de 
2021. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 50,00 €, liquidat provisionalment el 28 de gener de 2021. 
 

- 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. 
 

- Quan s’acabin les obres serà obligatori presentar el certificat final d’obra, i si escau, els seus 
annexes corresponents. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 18 de febrer de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 

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

 S’incorporaran les mesures de seguretat i protecció definitives que s’escaiguin a fi 
d’evitar el lliure accés a la planta afectada, evitant així el risc d’accidents i/o caigudes. 



 
 

 

 
 

 Caldrà acotar la zona de via pública susceptible de ser ocupada durant l’execució de 
les obres, havent de sol·licitar la corresponent autorització. 

Així mateix, 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  
 
 
5.2.- Llicència d'obra menor 3/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 3/2021, per a la instal·lació d'un 

ascensor a l’escola Doctor Carulla, situada a l’Avinguda dels Països Catalans, 2, a favor del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (Serveis Territorials a Girona). 
 

- Declarar les obres d’especial interès i utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials i 
culturals, i aplicar una bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO). 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència, per un import de 158,33 €. L’import liquidat provisionalment l’1 de febrer 
de 2021, va ser de 0,00 €. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 50,00 €. L’import liquidat provisionalment l’1 de febrer de 2021, va ser de 0,00€. 
 

- 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. 
 

- Quan s’acabin les obres serà obligatori presentar el certificat final d’obra, i si escau, els seus 
annexes corresponents. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 18 de febrer de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 En tant que el propi projecte reconeix la insuficiència de la potència elèctrica actual no 
es podrà procedir a la normal utilització de l’ascensor fins que l’increment de potència 
sigui real i efectiu atès que de no fer-ho així podria intercedir negativament en la 
dinàmica de classes escolars. 

 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.” 

 
- Les obres no es podran iniciar fins que no s’hagi presentat al registre d’entrada municipal els 

originals de la documentació pendent, que es la següent: 

 Full d’assumeix de la direcció d’obra, degudament signat. Si no està visat pel col·legi 
professional corresponent, caldrà que s’acompanyi d’un certificat de col·legiació on hi 
consti que disposa de la corresponent assegurança de responsabilitat professional en 
vigor. 

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra, degudament 
signat. Si no està visat pel col·legi professional corresponent, caldrà que s’acompanyi 
d’un certificat de col·legiació on hi consti que disposa de la corresponent assegurança 
de responsabilitat professional en vigor. 

 Nomenament de contractista, degudament signat, acompanyat amb la seva 
declaració censal d’alta (model 036 de l’Agència Tributària). 

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

quantitat de 158,33 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
pendent. 
 



 
 

 

 
 

- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals la 
quantitat de 50,00 € en concepte de taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència 
pendent. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.3.- Llicència d'obra menor 5/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 5/2021, per a l’adequació de tres 

consultes assistencials al Centre d'Atenció Primària d’Arbúcies, situat a Plaça de Can Reus, 1, a 
favor del l’Institut Català de la Salut (Gerència Territorial Girona). 
 

- Declarar les obres d’especial interès i utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, i 
aplicar una bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència, per un import de 66,92 €. L’import liquidat provisionalment el 16 de febrer 
de 2021, va ser de 0,00 €. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 50,00 €. L’import liquidat provisionalment el 16 de febrer de 2021, va ser de 0,00 €. 
 

- 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. 
 

- Quan s’acabin les obres serà obligatori presentar el certificat final d’obra, i si escau, els seus 
annexes corresponents. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 24 de febrer de 2021, 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.” 

 
- Les obres no es podran iniciar fins que no s’hagi presentat al registre d’entrada municipal els 

originals de la documentació pendent, que es la següent: 

 Full d’assumeix de la direcció d’obra, degudament signat. Si no està visat pel col·legi 
professional corresponent, caldrà que s’acompanyi d’un certificat de col·legiació on hi 
consti que disposa de la corresponent assegurança de responsabilitat professional en 
vigor. 

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra, degudament 
signat. Si no està visat pel col·legi professional corresponent, caldrà que s’acompanyi 
d’un certificat de col·legiació on hi consti que disposa de la corresponent assegurança 
de responsabilitat professional en vigor. 

 Nomenament de contractista, degudament signat, acompanyat amb la seva 
declaració censal d’alta (model 036 de l’Agència Tributària). 

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

quantitat de 66,92 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
pendent. 
 

- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals la 
quantitat de 50,00 € en concepte de taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència 
pendent. 
 

- 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, estenc aquesta acta i la certifico a l’efecte 
que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
 
 
 
Signat electrònicament, 


		2021-03-09T10:03:12+0100
	Juana Maria Llor Serra -  (SIG) - 09/03/2021 10:03:12 - Càrrec: Secretària - Interventora
	#T#Secretària - Interventora


		2021-03-09T10:40:17+0100
	PERE GARRIGA SOLA -  (TCAT) - 09/03/2021 10:40:17 - Càrrec: Alcalde
	#T#Alcalde




