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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE MAIG DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000017  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 17 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 10 de maig de 
2021. 
 
2.0.- Cultura 
 
2.1.- Aportació CPNL 2021 
 
Vist el conveni existent entre l’Ajuntament d’Arbúcies i el Consorci per a la Normalització Lingüística 
(CPNL), d’acord amb l’article 21 dels estatuts del CPNL, i vist l’informe tècnic amb data 13 de maig, 
 
S’ACORDA: 
 
Realitzar el pagament al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), de l’import 10.845,98€, 
corresponent a l’anualitat 2021. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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3.0.- Festes 
 
3.1.- Sol·licitud ampliació de la terrassa del bar Rallye el dia de catifes i per la Festa Major 2021 
 
Expedient núm.: X2021001709 - X2021001709 
 
Donat que es celebrarà la diada de la mostra de Catifes e Flors Naturals el pròxim dia 30 de Maig i 
que la  Festa Major d’enguay tindrà lloc dels dies  els dies 23, 24, 25 i 26 de Juliol. 
 
Vista  la situació de pandèmia  a causa del COVID-19 que ens trobem  i vistes les mesures sanitàries 
de distanciament ; i en atenció a la sol·licitud presentada  d’ampliació de la terrassa del BAR RALLYE. 
 
S’ACORDA :  
 
1r.- Acceptar la sol.licitud i autoritzar a NURIA DELGADO CALERO a l’ampliació de l’espai destinat a 
terrassa-bar del seu local situat al carrer c/ Camprodón, 95; sempre i quan s’adapti l’espai i es 
compleixin les mesures preventives i sanitàries establertes, i així mateix no interfereixi en voreres i 
en el pas de vianants existents.  
 
2n.- Aquesta autorització tindrà vigència els dies esmentats a l’anunciat mentre no s’adopti cap altre 
acord que així ho contradigui, i no tindrà efecte en el cobrament de la taxa corresponent.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.-Bonificació taxa escombraries per distància al punt de recollida 07052021 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Maria Isabel González Torres amb DNI 43523040W, amb 

domicili al mas La Torre de Pujals, on sol·licita una reducció en el rebut d’escombraries ja que es 

veuen afectats pel moviment de contenidors que s’ha realitzat a la zona del Polígon Industrial de 

Torres Pujals. 

 

En la redistribució i ordenació de les àrees de contenidors que s’està portant a terme en el municipi, 

s’ha retirat l’àrea de contenidors que hi havia situada a l’entrada del Polígon Industrial Torres Pujals, 

ja que era un punt de concentració de trastos i andròmines. Els veïns que feien ús d’aquesta àrea de 

contenidors ara es poden dirigir a l’àrea que hi ha situada al carrer Lluís Torres. 

El mas La torre de Pujals es troba situada al veïnat de la Pocafarina i la carretera d’accés al mas passa 

pel polígon Industrial de Torres Pujals. Degut als canvis i moviments realitzats en les àrees de 

contenidors, actualment s’han de desplaçar a l’àrea situada al carrer Lluís Torres, que es troba a 3 km 

de distància, per poder llençar els residus al seu contenidor corresponent. 
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Segons l’ordenança núm. 11 de Taxa la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans s’aplica 

una tarifa reduïda als habitatges disseminats segons augmenta la distància de l’habitatge respecte el lloc 

de recollida. Segons l’annex de tarifes 11.1.1.2.2 si l’habitatge es troba entre 2 i 4 km del punt de 

recollida li correspon pagar el 85% de la tarifa integral d’habitatge de caràcter familiar. 

 

S’ACORDA que la Sra. Ma. Isabel González Torres pagui de taxa per a la recollida, tractament i eliminació 

de residus sòlids urbans per al mas La Torre de Pujals el 85% de la tarifa integral d’habitatge de caràcter 

familiar. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

5.0.- Medi ambient 

 

5.1.- Subvenció Amics de la Natura d’Arbúcies 

 
 

ACORD 
 
 

L’Associació d’amics de la Natura d’Arbúcies, ANA, va néixer l’any 2013 a Arbúcies com una entitat focalitzada 
en el coneixement, difusió, protecció i foment de la biodiversitat al municipi d’Arbúcies. El desembre del 2020 
es van constituir formalment com a associació sense ànim de lucre. 
 
Pel que fa a nivell del municipi, ANA està organitzant diverses activitats, algunes dirigides a la totalitat de la 
població, altres dirigides als escolars i altres dirigides a la recuperació i reintroducció d’algunes espècies de 
fauna autòctones desaparegudes del nostre entorn. Totes elles molt enfocades a l’educació ambiental i la 
difusió del coneixement científic i la defensa de la Natura d’Arbúcies i del seu entorn. 
 
Les activitats realitzades i la col·laboració en diversos projectes, comporten unes despeses aproximades de 
1.800,00 euros. 
 
L’ANA actualment compta amb 9 socis, i els ingressos que té l’entitat és l’aportació voluntària per part 
d’aquests socis, aproximadament uns 900,00 euros anuals. 
 
El Sr. David Merino Parcet, secretari d’ANA, va presentar una instància a l’Ajuntament d’Arbúcies sol·licitant 
una subvenció per part de l’Ajuntament d’Arbúcies de 950,00€ per tal de suportar les despeses de l’entitat pel 
que fa a material, mitjans i costos administratius de constitució per a l’exercici 2021. 
 
S’acorda atorgar a l’Associació d’Amics de la Natura d’Arbúcies una subvenció de 950,00€. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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      6.0.- Turisme 
 
6.1.- Contractació espectacle Pessic de Circ, caps de setmana turisme 2021 
 
Expedient núm.: X2021001830 - X2021001830 
 
Contractació de l’espectacle EL Petit Circ de Mesieu Moustache  de Xavier Arcos Argemi per a 
l’actuació del pròxim dia 29 de maig del 2021 a les 18:30 
 
Vist els actes de celebració de les ENRAMADES 2021 del proper 29 de maig a ARBUCIES, on es 
realitzaran diversos actes, és necessari la contractació  l’acte EL PETIT CIRC DE MESSIEU MOUSTACHE 
per a actuar a Can Cassó. 
 
Vist el pressupost presentat per Xavier Arcos Agemí, de 800 €+IVA, on l’Ajuntament d’Arbúcies 
assumeix  408 € (21% d'IVA inclòs) en concepte de cachet, i on a través de Programa.Cat es concedeix 
una participació DGPC 35 % 280,00€ (IVA inclòs). Participació Diputació 14 % 112,00€ (IVA inclòs 
 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquest grup d’animació a Xavier Arcos Argemi segons el pressupost presentat. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Urbanisme 
 
7.1.- Llicència d'obra menor 12/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 12/2021, per a la reconstrucció d’un 

marge esllavissat situat a la part posterior de la zona comunitària de l’edifici situat al carrer Turó del 
Campament, 7, a favor de la Comunitat de Propietaris del carrer Turó del Campament, 7. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de la 
present llicència per un import de 160,27 €, liquidat provisionalment el 21 d’abril de 2021. 
 

- 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 21 d’abril 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. 
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- 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 6 de maig de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 La part ampliada de mur de rocalla caldrà que es rejunti convenientment a semblança de 
la resta del mur existent a fi d’evitar regalims d’aigües brutes a la vorera. 

 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  
 
 
7.2.- Llicència d'obra menor 2/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 2/2021, per legalitzar la substitució de 

la coberta de planxa del bar del picnic El Pol (veïnat del Rieral), a favor de Maria Carbonell Masó. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de la 
present llicència, en base a la valoració del cost de l’obra efectuada pels serveis tècnics municipals, 
per un import de 40,30 €. L’import liquidat provisionalment el 4 de febrer de 2021, va ser de 15,50 €. 
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- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per un 
import de 100,00 €. L’import liquidat provisionalment el 4 de febrer de 2021, va ser de 50,00 €. 
 

- Aquesta llicència no serà efectiva mentre no es liquidi a les oficines municipals la quantitat de 
24,80 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres pendent. 
 

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

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.3.- Llicència d'obra menor 13/2021 
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obra menor amb número d’expedient 13/2021, per a la instal·lació d’una 
tanca metàl·lica fixa en un lloc inexcate del polígon de rustica 1, parcel·la 74 d’Arbúcies, efectuada per 
Juan Vila Cumaills el 22 d’abril de 2021 amb registre E2021002593. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte municipal de data 6 de maig de 2021, que transcrit literalment diu el 
següent: 

<<Antecedents           

En data 22 d’abril de 2021 i mitjançant instància amb registre d’entrada E.2021.002593 l’interessat 
ha aportat documentació diversa en el marc de la sol·licitud d’una llicència urbanística per a la 
instal·lació d’un fragment de tanca en sòl no urbanitzable, a priori entre Cal Bacallà i les instal·lacions 
de l’empresa Ayats tot i que no hi ha cap plànol amb suficient detall que permeti esbrinar la ubicació 
exacta proposada. 

Característiques de l’actuació         

D’acord amb la documentació presentada cal entendre que es pretén la instal·lació d’un fragment de 
tanca de 8 metres de longitud i 1,5 mts. d’alçada formada íntegrament per perfils metàl·lics del tipus 
UPN200 fixats a terra amb formigó, sense que s’indiqui suficientment quina és la posició exacta 
d’aquesta tanca i sense que se’n justifiqui suficientment la seva necessitat. 

Règim jurídic aplicable         

Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC). 

D’acord amb l’article 187.2.c del TRLUC tota actuació situada en sòl no urbanitzable estarà subjecte a 
la sol·licitud i obtenció de la corresponent llicència prèvia. 

Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi 
d’Arbúcies. 
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D’acord amb el contingut de l’article 22.1 d’aquesta ordenança totes les actuacions en sòl no 
urbanitzable resten sotmeses a llicència encara que per tipologia i abast siguin obres que en sòl urbà 
restarien sotmeses a un simple règim de comunicació com és el cas de la instal·lació d’una tanca. 

Normativa d’aplicació         

D’acord amb el vigent Pla General d’Ordenació Urbana d’Arbúcies i tot i la indefinició de la 
documentació presentada en relació a la ubicació d’aquesta tanca, cal assenyalar que aquesta es 
preveu en un sòl classificat de no urbanitzable i qualificat de Sòl no urbanitzable de règim general, 
per la qual cosa hi resulta d’aplicació el gruix de la normativa i altra legislació sectorial pròpia 
d’aquest tipus de sòls. 
 

Consideracions           

En relació a la necessitat de la tanca proposada: 
 

 L’article 5.1.12 del Pla vigent estableix que “en tot l’àmbit del sòl no urbanitzable no 
s’autoritza el tancament de les finques amb elements constructius ni metàl·lics de cap 
mena” establint excepcions única i exclusivament en aquelles activitats legalment 
implantades que “inexcusablement requereixin ésser tancades”. 

No compleix atès que en cap moment es justifica la necessitat de la tanca ni se n’exposen 
els motius. 

En relació a les característiques de la tanca: 
 

 Del conjunt de disposicions generals de l’article 5.1 se n’extreu que “no s’autoritza el 
tancament de les finques amb elements constructius ni metàl·lics de cap mena” i que “els 
murs, tanques i elements d’arquitectura del paisatge hauran d’estar sempre realitzats 
amb tècniques d’igual tipus que els elements tradicionals”. 

No compleix atès que la tanca proposada gairebé és pot considerar un mur massís de 
8x1,5 mts., íntegrament de ferro, que en res s’assembla a un tipus de tanca tradicional 
i/o autoritzable en sòl no urbanitzable. 

En relació a la posició de la tanca: 
 

 La documentació presentada no permet establir quina ha de ser la situació concreta de 
la tanca proposada, amb el risc ateses les fotografies presentades, d’afectar a un camí 
que en el Pla General vigent figuraria com a “xarxa viària secundària” en la qual hi és 
d’aplicació l’article 5.1.9 de Normes sobres serveis viaris forestals i per extensió, l’article 
2.2.3 sobre Serveis viaris agrícoles i de protecció, dels quals se’n desprèn que cal garantir 
un pas mínim de 3 mts. (en vials tradicionals) per tal de permetre l’accés dels serveis 
d’emergències en cas de necessitat. 

No compleix atès que la documentació presentada no permet una situació prou acurada 
de la tanca sobre el terreny, el que impedeix d’avaluar-ne la seva correcció especialment 
en relació als serveis viaris forestals de la zona. 
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Conclusions           

D’acord amb les consideracions formulades NO és procedent d’informar FAVORABLEMENT la 
documentació presentada i, per tant, cal DENEGAR la concessió de la present llicència per a “la 
instal·lació d’una tanca en sòl no urbanitzable” perquè aquesta no dona compliment a la normativa 
urbanística que li resulta d’aplicació.>> 

S’ACORDA: 
 
- DENEGAR la sol·licitud de llicència d’obra menor amb número d’expedient 13/2021, per a la 

instal·lació d’una tanca metàl·lica fixa en un lloc inexacte del polígon de rustica 1, parcel·la 74 
d’Arbúcies, efectuada per Juan Vila Cumaills el 22 d’abril de 2021 amb registre E2021002593, en 
base a les consideracions i conclusions de l’informe de l’arquitecte municipal de data 6 de maig de 
2021. 

 

- Retornar al sol·licitant la liquidació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 39,68 €, liquidat provisionalment el 23 d’abril de 2021, 
prèvia presentació del document acreditatiu de la titularitat bancària on retornat l’import. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
8.1.- Adhesió al Pla de Polítiques de dones de la Selva 
 
 
“ADHESIÓ AL PLA DE POLÍTIQUES DE DONES DE LA SELVA 2020-2023” 
  
Des del Consell Comarcal de la Selva es va elaborar el Pla Comarcal de Polítiques de Dones de la Selva 
2020-2023 que està basat en la diagnosi prèvia i l’anàlisi de dades de la situació de les dones que 
viuen als 26 municipis de la comarca de la Selva i que formen part de l’àmbit d’actuació del Pla.  
 
En aquest pla es defineixen dues línies de treball que responen, per una banda, al repte de l’Institut 
Català de les Dones de dissenyar estratègies de transversalitat que garanteixin que totes les 
polítiques incorporin la perspectiva de gènere i de les dones. 
 
Per altra banda, atendre les necessitats de les dones de la comarca detectades en els espais de 
participació, a través de dinamitzar actius existents i crear-ne de nous. 
 
Aquest Pla és d’àmbit comarcal i dóna compliment al que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes, pel que fa a les funcions atribuïdes als ens locals de Catalunya. 
 
Atès que el Consell Comarcal de la Selva està en ple desenvolupament del Pla de Polítiques de Dones 
de la Selva, amb els mateixos objectius que els marcats per aquesta Corporació alhora de realitzar 
polítiques de dones. 
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Per tot lo exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
 
S’ACORDA: 
 
Primer:- Aprovar l’adhesió del municipi d’Arbúcies al Pla de Polítiques de Dones de la Selva.  
 
Segon:- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva. 
 
Tercer:- Facultar a l’Alcalde, tan àmpliament com sigui de menester, per dur a terme el present 
acord. 
 
Quart:- Donar publicitat del present acord juntament amb el Pla de Polítiques de Dones de la Selva a 
la web municipal o altres mitjans de comunicació local per al seu coneixement general.” 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.0.- 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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