
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 DE MARÇ DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000009  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 15 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, celebrada per la Junta de Govern Local , en data 8 de març de 
2021. 
 
2.0.- Comunicació i noves tecnologies 
 
2.1.- Sol·licitud de modificació del servei e-TRAM (altra tràmits padró d'habitants) 
 
Vista la necessitat de facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania.,  
 
Atès que la plataforma de tràmits en línia que actualment utilitza l’Ajuntament d’Arbúcies (e-
TRAM) posa a disposició els tràmits següents:  

- Canvi de domicili al padró municipal d’habitants 
- Alta al Padró Municipal d’habitants 
- Alta per omissió al Padró Municipal d’habitants  

 
S’ACORDA 
 
Primer.- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud de modificació del servei e-TRAM, amb la inclusió 
dels tràmits descrits. 
 



 
 

 

 
 

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. 
 
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter 
personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud. 
 
Quart.- Que s'ha informat a la persona de qui es cedeixen dades de tots els termes del tractament 
de les seves dades que durà a terme el Consorci AOC i que consten al dret d'informació del 
present formulari 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Educació i ensenyament 
 
3.1.- Premis PRAA IES MONTSORIU 2021 
 
Atès que fa tres anys que l’Ajuntament d’Arbúcies, juntament amb l’Institut Montsoriu, 
convoquen els Premis de Recerca Ajuntament d’Arbúcies (PRAA) amb el propòsti d’incentivar la 
recerca en tots els àmbits per a estudiants de batxillerat.  
 
Que el jurat atorgarà, seguint les bases establertes, 4 premis (3 als millors treballs de recerca de 
batxillerat i 1 al millor treball de recerca de l’àmbit de la innovació social).  
 
Que les bases reguladores del concurs han estat: 
 
1. BASES REGULADORES DELS PREMIS ALS MILLORS TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT 
 
1.1. OBJECTE 
L’objecte d’aquest concurs és el de promoure la recerca entre els estudiants de Batxillerat de 
l’Institut Montsoriu d’Arbúcies. 
L’Ajuntament vol recolzar i premiar aquells estudiants que han realitzat els millors treballs de 
recerca de batxillerat durant el curs vigent i que participaran de la Mostra de treballs de recerca 
de la Selva. 
 
1.2. TEMÀTICA 
Els treballs presentats poden ser de qualsevol temàtica. 
 
1.3. PARTICIPANTS 
Els participants seran els alumnes de 2n de batxillerat de l’institut Montsoriu que hagin obtingut 
les tres millors notes de treball de recerca de batxillerat, del curs vigent. 
 
1.4. COMISSIÓ QUALIFICADORA 
La comissió qualificadora seran els tribunals de recerca de l’institut Montsoriu del curs vigent. 
 
 



 
 

 

 
 

1.5. PREMIS 
a. Premi en metàl·lic de 100,00€ per a l’autor/a del treball i 200,00€ per a alumne/a per al centre 
per fer front a les despeses d’impressió del pòster per a la Mostra de treballs de recerca de la 
Selva. 
b. Difusió del treball premiat a partir dels canals municipals. 
 
2. BASES REGULADORES DEL PREMI DE RECERCA DE BATXILLERAT D'INNOVACIÓ SOCIAL 
 
2.1. OBJECTE 
L’objecte d’aquest concurs és el de promoure, entre els estudiants de Batxillerat de l’Institut 
Montsoriu d’Arbúcies, la recerca en l'àmbit de la innovació social que aporti o generi un impacte 
comunitari. 
L’Ajuntament vol recolzar i premiar aquells/es estudiants que amb el seu treball de recerca 
puguin generar una millora, innovació o retorn en l'àmbit i teixit social de la població. 
 
2.2. TEMÀTIQUES INNOVACIÓ SOCIAL 
Els treballs presentats han d’estar vinculats amb els següents àmbits d’actuació: 
● Atenció a les persones. 
● Àmbit educatiu. 
● Millores o projectes socials. 
 
2.3. PARTICIPANTS 
a. Podran presentar-se al concurs aquells treballs seleccionats pel propi Institut Montsoriu d’entre 
els que hagin obtingut millors qualificacions en el procés de Treball de Recerca de 2n de 
Batxillerat del curs vigent. 
b. La nota mínima serà de 8. 
c. El nombre màxim de treballs seleccionats per l'Institut serà de 5 treballs. 
d. En cas de no tenir treballs que compleixin els requisits temàtics i/o de nota, el premi quedarà 
desert. 
 
2.4. COMISSIÓ QUALIFICADORA 
Un cop presentats els treballs seleccionats pel Centre, una comissió qualificadora decidirà quin 
serà el treball premiat. 
El tribunal estarà format per un membre representant de l’Ajuntament, el Regidor d’Educació o 
persona en la que es delegui la responsabilitat; un membre representant de l’Institut, membre de 
l’equip directiu o professor en el que es delegui la responsabilitat; el tècnic de l’Àrea d’atenció a 
les persones i un membre representant de l’àmbit social o teixit cooperatiu del poble. 
 
2.5. CRITERIS DE VALORACIÓ 
El tribunal valorarà els següents aspectes dels treballs presentats: 
a. El grau d’impacte social de la recerca realitzada. 
b. L’originalitat del treball de recerca i el plantejament dels objectius. 
c. El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball de recerca i la capacitat de 
síntesi, especialment en les conclusions. 
d. L’originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als objectius plantejats i als 
continguts presentats, i l’estructuració del treball de recerca. 



 
 

 

 
 

e. L’originalitat de les fonts d’informació produïdes emprades en el treball de recerca i l’ús 
adequat d’aquestes fonts. 
f. La presentació del treball de recerca, el seu caràcter formalment innovador i la correcció i 
idoneïtat del llenguatge utilitzat. 
 
2.6. PREMI DE RECERCA DE BATXILLERAT D’INNOVACIÓ SOCIAL 
a. D’entre tots els treballs presentats, se’n premiarà un, amb la següent dotació: 

○ Premi en metàl·lic de 100,00€ per a l’autor/a del treball. 
○ Difusió del treball premiat a partir dels canals municipals. 

b. La comissió podrà declarar desert el premi quan no s'hagin presentat treballs o consideri que 
els treball presentats no assoleixin, al seu judici, la qualitat i els mèrits suficients com per ser 
premiats. 
c. L'incompliment d’aquestes bases, en qualsevol punt, podrà donar lloc a la desqualificació del 
concursant que hagi incorregut en incompliment. 
 
3.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 
El termini de presentació dels treballs serà del 15 al 30 de gener. 
 
4.- COMUNICACIÓ DELS TREBALLS GUANYADORS 

Es comunicarà el treball guanyador amb 20 dies abans de l’acte de lliurament dels premis. 
 

Que l’entrega de premis es farà el 10 de març a les 11h del matí a la Sala de Plens de l’Ajuntament 
d’Arbúcies  
 

S’ACORDA 

Atorgar els següents premis: 

 

NOM ALUMNE/A TREBALL  IMPORT 

A.M. Estudi sobre la influència de la caducitat en l’efectivitat 
de les cremes solars  

100€ 

E.C. Estudi biogràfic de dones d’Arbúcies   100€ 

Q.Z. Disseny i construcció d’un nou prototip de vehicle 
automòbil   

100€ 

J.M. Els càntics en el món del futbol: semblances temàtiques i 
musicals   

100€ 

IES Montsoriu   800€ 

TOTALS  1200€ 

 

 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Altes Recaptació corresponent al mes de febrer de 2021 
 
 
Vista la relació d’Altes de Recaptació corresponent al mes de Febrer de 2021. 
 
 
S’ACORDA 
 
 
Acceptar aquestes altes per un import de 19.794,73€. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.2.- Sol.licitud pagament fraccionat Declaració Responsable Activitat "Terapia Natural i Salut 
Emocional". 
 
 
Vista la petició de Maria Tayeda Clapés, per fraccionar la Declaració Responsable d’Activitat que 
ascendeix a 341,79€ 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el fraccionament en cinc mensualitats i uns interessos de demora de 1,29€, assenyalant-
se com terminis e imports els següents: 
 
- 19/03/2021         68,36€ 
- 19/04/2021         68,36€ 
- 19/05/2021         68,57€ 
- 19/06/2021         68,80€ 
- 19/07/2021         68,99€ 
 
Els rebuts, es descomptaran del núm. de compte que ens facilitaran. 
  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
4.3.- Aprovació factures  
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

X2021000140 NEXUS ENERGIA SA 503,24 

X2021000933 OSMEN MISSATGERS SA 17,86 

X2021000820 VODAFONE ESPAÑA SAU 275,57 

      

    796,67 

      

 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Addenda al conveni de col·laboració pel cofinançament, les condicions d’execució i 
lliurament de les obres, dels equipaments i dels serveis necessaris per a l’adequació del Museu 
etnològic del Montseny “la Gabella” d’Arbúcies, cofinançat pel fons europeu de 
desenvolupament regional 
 
 
Vist el conveni de col·laboració que es va signar el 31 de maig de 2019 entre la Diputació de 
Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies i tenint en compte que el pacte setè d’aquest conveni estableix 
una durada del conveni per als anys 2019 i 2020.  
 
Vist que en el mateix pacte setè s’estableix que el conveni es podrà prorrogar per un any i a partir 
de l’1 de gener de 2021 per acord exprés de les dues parts.  
 
Tenint en compte que s’ha produït un endarreriment en la realització de l’actuació a dalt 
esmentada, inclosa en l’operació “Renovació museografies de la Xarxa Territorial de Museus de 
les comarques de Girona” (GO03-000062), la qual va ser aprovada en la primera convocatòria 
d’eixos 4 i 6 del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.  
 
Atès que el pacte quart d’aquest conveni estableix que la Diputació de Girona serà titular de 
l’obra i els béns detallats a la clàusula primera durant un termini mínim de 5 anys a fi de donar 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013 
 
 



 
 

 

 
 

S’ACORDA 
 

1- Aprovar la modificació del paràgraf segon del pacte setè que queda redactat de la manera 
següent: “El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener 
de 2021 i sempre i quan així s’acordi de manera expressa per totes les parts, pel termini 
màxim de quatre anys”. 

 
2- Prorrogar aquest conveni fins al 31 de desembre de 2024. 

 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.2.- Projecte d'actuació específica Can Jep Vilar 
 
 
Vista la instància genèrica amb registre d’entrada número E2020007037 de data 17 de novembre 
de 2020 presentada per Martín José Grinberg en la qual sol·licita la tramitació i aprovació del 
projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per a la construcció d’una línia aèria de baixa 
tensió (400V) des del C.D. GE12737 fins a Can Jep Vilar (veïnat de la Geneta) en el terme municipal 
d’Arbúcies. 
 
Vist l’informe tècnic de data 3 de desembre de 2020 emès per l’arquitecte municipal, el qual 
conclou que un cop revisat el projecte es pot informar favorablement i, conseqüentment, resulta 
possible iniciar la seva tramitació d’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC) i el que estableix el Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 
(RPLUC). 
 
Vist que d’acord amb l’article 51 del RPLUC, s’ha sotmès el projecte a exposició pública durant el 
termini d’un mes al tauler d’edictes electrònic municipal i s’ha publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (número 240). 
 
Vist que durant el termini d’exposició pública NO s’han presentat al·legacions al respecte, segons 
certificat emès per la Secretària – Interventora municipal de data 18 de gener de 2021. 
 
Vist que d’acord amb l’article 52.1 del RPLUC, simultàniament a l’acte de tràmit d’informació 
pública, s’han sol·licitat els informes al departament competent en matèria de cultura, al 
departament competent en matèria agricultura i ramaderia, al departament competent en 
matèria de medi ambient i medi natural, a l’administració hidràulica, a l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, i a l’Oficina Gestora del Parc Natural del Montseny. 
 
Vist que s’han rebut tots els informes en sentit favorable, menys el del departament competent 
en matèria de cultura i el de l’Oficina Gestora del Parc Natural del Montseny, que no s’han emès 
dins del termini màxim establert en l’article 52.3 del RPLUC. 



 
 

 

 
 

 
Vist l’informe tècnic de data 4 de març de 2020 emès per l’arquitecte municipal, el qual conclou 
que atès el resultat de la informació pública, les conclusions dels informes sol·licitats, i havent 
transcorregut el termini màxim establert en l’article 53.1 del RPLUC, es pot informar 
favorablement el projecte, i conseqüentment resulta possible la seva aprovació prèvia. 
 
S’ACORDA 
 
PRIMER - Aprovar amb caràcter previ el projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per a 
la construcció d’una línia aèria de baixa tensió (400V) des del C.D. GE12737 fins a Can Jep Vilar 
(veïnat de la Geneta) en el terme municipal d’Arbúcies. 
 
SEGON - Aprovar la tramesa d’aquest acord, així com la resta de documents i informes que 
formen part de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per a la seva 
aprovació definitiva en el termini màxim establert en l’article 55.1 del RPLUC. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.3.- Pròrroga de la llicència d'obra major 3/2004 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar rehabilitació i pròrroga de la llicència d’obra major 3/2004, per a la finalització de les obres 

de construcció d’un taller - habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer de Matagalls, 4, a 
favor de Divarian Propiedad S.A. 

 
- Aquestes obres en aplicació de la Disposició Final Segona de la Llei 17/2019, s’hauran de 

finalitzar de manera improrrogable abans del 31 de desembre de 2022, restant obligades les 
persones promotores a l’enderroc dels edificis inacabats sense perjudici de la possibilitat 
d’obtenir una nova llicència sobre un projecte rectificat que incorpori els ajustos necessaris 
perquè les obres esdevinguin autoritzables en virtut de la nova normativa tècnica aplicable. 

 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa de la present pròrroga per un import de 75,00 €, 
liquidat provisionalment el 9 de febrer de 2021. 

 
- Aquesta pròrroga es dóna salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 
- El titular d’aquesta pròrroga 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. 

 



 
 

 

 
 

 

- Les obres NO es podran reprendre fins que no es presenti al registre d’entrada municipal els 
originals de la documentació següent: 

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

 Full d’assumeix de la direcció d’execució 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. 

 Programa de control de qualitat, degudament signat per un tècnic competent i visat pel 
col·legi professional corresponent. 

 Nomenament de contractista, degudament signat. Si el contractista 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 Tributària). 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.4.- Canvi de titularitat de la llicència d'obra major 3/2004 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar el canvi de titularitat de la llicència d’obra major 3/2004, per a la finalització de les obres 

de construcció d’un taller - habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer de Matagalls, 4, a 
favor de Divarian Propiedad S.A. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa del canvi de titularitat de la present llicència per un 
import de 75,00 €, liquidat provisionalment el 16 de febrer de 2021. 
 

- 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, 
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