
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3 DE MAIG DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000015  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 3 de maig 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 26 d’abril de 
2021. 
 
2.0.- Cultura 
 
2.1.- Acceptació de la subvenció de la Diputació de Girona, per al foment de projectes culturals 
als museus de les comarques de Girona 2021 
 
En base a la convocatòria de subvenció de la Diputació de Girona per al foment de projectes 
culturals als Museus de les comarques gironines durant l’anualitat 2021, aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 22 de desembre de 2020 i publicades definitivamente al BOP número 38, 
de 25 de febrer de 2021, l’Ajuntament presentà sol·licitud de subvenció.  
 
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 20 d’abril de 2021, va 
concedir al Museu Etnològic del Montseny La Gabella l’import de 14.434,83 € per al foment de 
projectes culturals , i va aprovar un primer pagament d’11.547,87 €.  
 
 
 
 



 
 

 

 
 

S’ACORDA: 
 
Acceptar la següent subvenció atorgada per la Diputació de Girona per al foment de projectes 
cultural del Museu Etnològic del Montseny La Gabella, any 2021.  
 
 

EXPEDIENT MUSEU TERCER/NIF SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA 

PRIMER 
PAGAMENT 

2021/2691 

Museu 
Etnològic del 

Montseny 
“La Gabella” 

Ajuntament 
d’Arbúcies 

 
P1700900B 

14.434,83 € 11.547,87 € 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Festes 
 
3.1.- Contractació Orquesta Metropol Festa Major 2021 
 
Aprovació de la contractació de la ORQUESTRA METROPOL a través del responsable PAU ALIAGAS 
I GALVAN, en qualitat d’administrador de l’ORQUESTRA METROPOL S.L. amb NIF B55742134 pels 
actes de celebració de la FESTA MAJOR 2021 
 
Vist els actes de celebració de la Festa Major 2021 del proper 25 de Juliol, on es realitzaran 
diversos actes, és necessari la contractació del grup musical ORQUESTRA METROPOL S.L. per 
actuar durant els actes de Festa Major.  
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa ORQUESTRA METROPOL S.L.  per un import de 10.000 
€ + IVA total 12.100,00 €, tenint en compte que resta pendent l’aplicació en aquest catxet del 
descompte de Programa.cat (suport de la Generalitat i diputació de Girona) que estan pendents 
de resolució.  
 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquest grup d’animació a l’empresa ORQUESTRA METROPOL S.L. segons el pressupost 
presentat. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Llicència d'obra menor 50/2020 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència urbanística d’alteració del medi rural, amb número d’expedient 50/2020, 

per a l’ampliació d'un revolt de la pista forestal d’accés a Cerdans al seu pas pel Mataró de 
Cerdans, a favor de Bernat Mataró Puigmacia. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 30,38 €, liquidat provisionalment el 29 de desembre de 
2020. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 50,00 €, liquidada provisionalment el 29 de desembre 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 28 d’abril de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“…..per tal de minimitzar l’impacte d’aquesta actuació, cal condicionar-ne l’execució al 
compliment de les condicions següents: 

 Es procurarà limitar els moviments de terres a allò que resulti indispensable, havent 
de fer una adequada conducció de les aigües per evitar processos d’erosió no 
desitjats. 



 
 

 

 
 

 Caldrà tornar a vegetar amb espècies autòctones els nous talussos que es generen, 
especialment la feixa intermèdia on pot ser-hi més adient la plantació d’alzines i/o 
arbrat autòcton de major dimensió. 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de desplaçar els 
materials i terra sobrant, la qual s’escamparà en el propi camí i/o finca. 

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

 
- 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: 

 Nomenament de contractista, degudament signat, acompanyat 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  
 
 
4.2.- Desestimació comunicació prèvia d'obres mínimes 25/2021 
 
Vista la comunicació prèvia d’obres mínimes presentada per Pedro Moreno Baena el 23 de març de 
2021, amb registre d’entrada número E2021001981, 
 
Vista la notificació municipal del 30 de març de 2021, amb registre de sortida número S2021000644, 
en el qual es requeria a l’interessat que per tal de continuar amb la tramitació de l’expedient, era 
imprescindible presentar al registre d’entrada municipal la següent documentació: 

 Fotografies de la teulada i del menjador, prèvies a la sol·licitud i en què s’acrediti 
suficientment quin és el seu estat actual. 

Vista la instància genèrica presentada pel sol·licitant el 8 d’abril de 2021, amb registre d’entrada 
número E2021002216, en la qual presenta les fotografies de la teulada, però no les del menjador. 
  
Vist que s’ha exhaurit el termini màxim de 10 dies hàbils establert en la notificació, i que no s’ha 
presentat la totalitat de la documentació requerida, 
 
S’ACORDA: 
 
- DECLARAR a l’empara de l’article 48.4 de “l’ordenança reguladora de la intervenció 

administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Arbúcies” el desistiment de 
l’actuació comunicada i deixar sense efecte la comunicació presentada per impermeabilitzar la 
teulada, canviar les teules i canviar una biga de fusta del menjador per una de formigó de 
l’habitatge situat al carrer Estenedor, 12, a favor de Pedro Moreno Baena. 
 



 
 

 

 
 

- Notificar al sol·licitant que no està habilitat per executar l’acció comunicada i que cometrà 
una infracció urbanística en cas que l’executi. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.3.- Desestimació comunicació prèvia d'obres mínimes 27/2021 
 
Vista la comunicació prèvia d’instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica (sense signar) 
presentada per Pol Guirado Valls com a representant de Delfi Urgeles Borras (sense aportar el 
document que ho acrediti) el 29 de març de 2021, amb registre d’entrada número E2021002052, 
 
Vista la notificació municipal del 31 de març de 2021, amb registre de sortida número S2021000656, 
en el qual es requeria a l’interessat que per tal de continuar amb la tramitació de l’expedient, era 
imprescindible presentar al registre d’entrada municipal la següent documentació: 

 Imprès de comunicació prèvia d’instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica, 
signada electrònicament pel representant del sol·licitant. 

 Document signat electrònicament pel sol·licitant en que autoritzi al seu representant a 
realitzar tràmits administratius a l’ajuntament d’Arbúcies en nom seu. 

 Declaració responsable de l’empresa instal·ladora, signada electrònicament, en què 
manifesti complir els requisits establerts per la normativa sectorial vigent, estar inscrit al 
RASIC (o altre registre equivalent) i disposar d’una assegurança de responsabilitat civil 
amb la cobertura adient. 

Vista la instància genèrica presentada per Pol Guirado Valls  el 16 d’abril de 2021, amb registre 
d’entrada número E2021002413, en la qual presenta la declaració responsable de l’empresa 
instal·ladora, però no presenta la resta de la documentació. 
  
Vist que s’ha exhaurit el termini màxim de 10 dies hàbils establert en la notificació, i que no s’ha 
presentat la totalitat de la documentació requerida, 
 
 
S’ACORDA: 
 
- DECLARAR a l’empara de l’article 48.4 de “l’ordenança reguladora de la intervenció 

administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Arbúcies” el desistiment de 
l’actuació comunicada i deixar sense efecte la comunicació presentada per a la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum en un habitatge situat a la Urbanització Fogueres 
de Montsoriu, parcel·la 90, a favor de Delfi Urgeles Borras. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

- Notificar al sol·licitant que no està habilitat per executar l’acció comunicada i que cometrà 
una infracció urbanística en cas que l’executi. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.4.- Desestimació comunicació prèvia d'obres mínimes 28/2021 
 
Vista la comunicació prèvia d’instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica presentada 
per Pol Guirado Valls com a representant de Carmen Tena Llopis (sense aportar el document que ho 
acrediti) el 30 de març de 2021, amb registre d’entrada número E2021002071, 
 
Vista la notificació municipal de l’1 d’abril de 2021, amb registre de sortida número S2021000694, en 
el qual es requeria a l’interessat que per tal de continuar amb la tramitació de l’expedient, era 
imprescindible presentar al registre d’entrada municipal la següent documentació: 

 Document signat electrònicament pel sol·licitant en que autoritzi al seu representant a 
realitzar tràmits administratius a l’ajuntament d’Arbúcies en nom seu. 

 Declaració responsable de l’empresa instal·ladora, signada electrònicament, en què 
manifesti complir els requisits establerts per la normativa sectorial vigent, estar inscrit al 
RASIC (o altre registre equivalent) i disposar d’una assegurança de responsabilitat civil 
amb la cobertura adient. 

Vista la instància genèrica presentada per Pol Guirado Valls  el 16 d’abril de 2021, amb registre 
d’entrada número E2021002421, en la qual presenta la declaració responsable de l’empresa 
instal·ladora, però no presenta la resta de la documentació. 
  
Vist que s’ha exhaurit el termini màxim de 10 dies hàbils establert en la notificació, i que no s’ha 
presentat la totalitat de la documentació requerida, 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
- DECLARAR a l’empara de l’article 48.4 de “l’ordenança reguladora de la intervenció 

administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Arbúcies” el desistiment de 
l’actuació comunicada i deixar sense efecte la comunicació presentada per a la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum en un habitatge situat a la Urbanització Fogueres 
de Montsoriu, parcel·la 104, a favor de Carmen Tena Llopis. 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
- Notificar al sol·licitant que no està habilitat per executar l’acció comunicada i que cometrà 

una infracció urbanística en cas que l’executi. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.5.- Desestimació comunicació prèvia d'obres mínimes 29/2021 
 
Vista la comunicació prèvia d’instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica (sense signar) 
presentada per Pol Guirado Valls com a representant de Xavier Cordomí Font (sense aportar el 
document que ho acrediti) el 30 de març de 2021, amb registre d’entrada número E2021002073, 
 
Vista la notificació municipal del 31 de març de 2021, amb registre de sortida número S2021000657, 
en el qual es requeria a l’interessat que per tal de continuar amb la tramitació de l’expedient, era 
imprescindible presentar al registre d’entrada municipal la següent documentació: 

 Document signat electrònicament pel sol·licitant en que autoritzi al seu representant a 
realitzar tràmits administratius a l’ajuntament d’Arbúcies en nom seu. 

 Declaració responsable de l’empresa instal·ladora, signada electrònicament, en què 
manifesti complir els requisits establerts per la normativa sectorial vigent, estar inscrit al 
RASIC (o altre registre equivalent) i disposar d’una assegurança de responsabilitat civil 
amb la cobertura adient. 

Vista la instància genèrica presentada per Pol Guirado Valls  el 16 d’abril de 2021, amb registre 
d’entrada número E2021002420, en la qual presenta la declaració responsable de l’empresa 
instal·ladora, però no presenta la resta de la documentació. 
  
Vist que s’ha exhaurit el termini màxim de 10 dies hàbils establert en la notificació, i que no s’ha 
presentat la totalitat de la documentació requerida, 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
- DECLARAR a l’empara de l’article 48.4 de “l’ordenança reguladora de la intervenció 

administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Arbúcies” el desistiment de 
l’actuació comunicada i deixar sense efecte la comunicació presentada per a la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum en un habitatge situat a la Urbanització Fogueres 
de Montsoriu, parcel·la 12, a favor de Xavier Cordomí Font. 

 
 
 

 



 
 

 

 
 

- Notificar al sol·licitant que no està habilitat per executar l’acció comunicada i que cometrà 
una infracció urbanística en cas que l’executi. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
5.1.- Aprovació ajuts socials 
 
Vista la relació d’Informes Socials: 
 
S’ACORDA: 
 
Atorgar els següents ajuts socials a: 
 
 
DATA  EXPEDIENT  BENEFICIARI  PAGAMENT 
 
27/04/2021 X2021001607  G.G.S.    33,88 €      TRANSFERÈNCIA 
 
07/04/2021 X2021001606  B.S.K.   168 €         TRANSFERÈNCIA 
 
27/04/2021 X2021001605  J.S.N.   248,50 €    TRANSFERÈNCIA 
 
26/03/2021 X2021001534  A.O.L.   300 €          TRANSFERÈNCIA 
 
26/03/2021 X2021001535  M.M.B.   300 €       TRANSFERÈNCIA 
 
14/04/2021 X2021001536  D.R.B.   240 €       TRANSFERÈNCIA 
 
30/03/2021 X2021001537  G.C.G.   150 €       TRANSFERÈNCIA 
 
      TOTAL :      1.440,38 € 
 
 
    
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 
 

 

 
 

5.2.- Aprovació conveni amb la Fundació Konecta per a l'activació d'un programa social 
d'ocupació 
 
 
Amb la finalitat de donar suport a la contractació de persones pertanyents a col.lectius en risc 
d’exclusió social a Arbúcies, 
 
S’ACORDA :  
 
Aprovar el conveni amb la Fundació Konecta per al programa social d’ocupació a Arbúcies, en 
col.laboració igualment amb la Fundació Mapfre, amb un a vigència d’un any, podent prorrogar-se 
fins a un màxim de 4 anys, si cap de les parts manifesten el contrari, i ajustant-se a l’establert a 
l’article 49 de la LRJSP. 
 
 
 
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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