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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE JUNY DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000020  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 7 de juny 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 31 de maig 
de 2021. 
 
2.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
2.1.- Canvi de titularitat i retorn de nínxol Cr Sant Joaquim, 23 
 
Vista la sol.licitud presentada per la Sra. Francisca Banti Fontbona, per canviar la titularitat del 
nínxol núm. 23  del carrer Sant Joaquim a nom de Maria Fontbona Costa ja difunta, i retornar la 
titularitat de l’esmentat nínxol a l’Ajuntament 
 
S’ACORDA: 
 
Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm. 23 del carrer Sant Joaquim. 
 
La nova titularitat serà a nom de Francisca Banti Fontbona. 
 
La taxa per aquest canvi és de 74€. 
 
Un cop realitzat aquest canvi de titularitat, es procedirà a l’acceptació del retorn del nínxol a 
l’Ajuntament amb les condicions que diu l’article 8è. del Reglament del Cementiri Municipal. 
 
L’import d’aquest rescat és de 560€, per aquest any 2021, que li seran abonats en el compte que 
ens ha facilitat per aquest fi. 
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La taxa pel canvi de titularitat es descomptarà de l’abonament que l’Ajuntament ha de fer el 
rescat. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Urbanisme 
 
3.1.- Aprovació acord en relació a l'informe fals sostre Ptge. Camprodon a Plaça de la Pau. 
 
Vista la instància de la Sra. Mònica Ballesté Prats on informa del mal estat en què es troba el 
passadís/corredor d’accés a la Plaça de la Pau des del carrer Camprodon 18. 
 
Vist l’informe de dels Serveis Tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Arbúcies, que transcrit diu:  
 
“El passatge de referència  és un pas interior d’uns 2 m d’amplada que transcorre a nivell de 
planta baixa per dins  l’edifici del carrer Camprodon , 50. La seva configuració està formada per 
l’estructura/ tancaments de l’edifici (paviment, parets, forjat i un fals sostre amb il·luminació 
incorporada). Aquest corredor no només comunica la Plaça de la Pau amb el carrer Camprodon 
sinó que dona accés a altres entitats del mateix edifici.   
 
Segons documentació obrant en aquest Ajuntament el passatge de referència no té la qualificació 
urbanística de vial públic, per tan, es tracte d’un passatge on l’ús de circulació és públic però el 
contingent del recorregut és privat.  
 
Últimament l’Ajuntament hi ha instal·lat el servei d’enllumenat públic atès que inicialment estava 
previst que l’enllumenat  del corredor estigués vinculat a la comunitat de propietaris.” 
 
S’ACORDA 
 
Que el manteniment dels elements privatius del corredor han d’anar a càrrec de la comunitat de 
propietaris. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
 
 
3.2.- Renúncia de la llicència d'obra menor 13/2020 i devolució de l'ICIO pagat 
 
Vista la instància genèrica efectuada per Josep Bohils Masó el 31 de maig de 2021 amb registre 
E2021003740, en la qual exposa que renuncia a dur a terme les obres per al rebaix de l'esplanada i 
l’enderroc del muret de contenció de terres situat a la parcel·la 41 del Polígon Industrial Torres Pujals, 
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concedides en la llicència d’alteració del medi rural, amb número d’expedient 13/2020, i sol.licita 
recuperar l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) liquidat provisionalment el 27 de 
març de 2020. 
 
S’ACORDA: 
 
- ARXIVAR i deixar sense efecte la llicència d’alteració del medi rural, amb número d’expedient 

13/2020, per al rebaix de l'esplanada i l’enderroc del muret de contenció de terres situat a la 
parcel·la 41 del Polígon Industrial Torres Pujals, atorgada per acord de Junta de Govern Local de 
la Coorporació de data 21 de setembre de 2020 a favor de Josep Bohils Masó. 
 

- Aprovar la devolució de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de la 
present llicència, liquidat definitivament el 21 de setembre de 2020,  per un import de 353,90€. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.3.- Devolució fiança residus llicència obra major 10/2015 
 
Vista la sol·licitud presentada per les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu el 5 de febrer de 
2021, amb registre d’entrada E2021000817, en la qual sol·licita la devolució de la fiança de residus 
de la llicència d’obra major 10/2015 per un import de 6.518,93 €. 
 
Vist que s’ha presentat el corresponent certificat del gestor de residus de la construcció i de la 
direcció facultativa de les obres, referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 113/2021/75NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la total devolució de l’import de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 
 
Primer - Retornar a les Germanes Hospitalàries de la Santa, la fiança de residus de la llicència 

d’obra major 10/2015 per un import de 6.518,93 €. 
 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.4.- Llicència d'obra menor 16/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
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S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 16/2021, per a la construcció d'una 

bassa agrícola per regar situada al polígon de rustica 10, parcel·la 20, d’Arbúcies, a favor de 
Germans Coll Rosell C.B. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 87,98 €, liquidat provisionalment el 25 de maig 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 25 de maig 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. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
tècnic municipal del 27 de maig de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 

 “Caldrà protegir el perímetre de la bassa amb tanca de filat metàl·lic i adequar-la amb un 
sistema o rampa per a la sortida de la fauna amfíbia.” 

 
- 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  
 
 
3.5.- Llicència d'obra major 8/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
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S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 8/2021, per a la reforma i ampliació 

del Museu Etnològic del Montseny i creació del Centre de Divulgació i Investigació de la Batllia de 
Montsoriu, situat al carrer Major 8 i 10, a favor del Consell Comarcal de la Selva. 
 

- 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. 
 

- 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 27 de maig 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. 

 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  
 
 
3.6.- Còpia projecte llicència d'obra major 17/1985 
 
Vista la instància genèrica amb registre E2021003413 de data 19 de maig de 2021 efectuada per 
Josep Nicolau Torres en la qual sol.licita examinar i escanejar alguns dels plànols del projecte de 
l’expedient de llicència d’obra major 17/1985. 
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Vist que en data 28 de maig de 2021 el sol·licitant puntualitza que vol una còpia en paper dels 
plànols i una còpia  digital complerta del projecte de l’expedient de llicència d’obra major 
17/1985.  
 
S’ACORDA 
 
- Aprovar la realització i entrega d’una còpia en paper dels plànols i una còpia digital 

complerta del projecte de l’expedient de llicència d’obra major 17/1985. 
 

- El sol·licitant haurà de pagar la taxa municipal de còpia de projectes a copisteria de 25,00 € 
mes el cost íntegre de les còpies. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.7.- Còpia projecte llicència d'obra major 18/2008 
 
Vista la instància genèrica amb registre E2021003786 de data 1 de juny de 2021 efectuada per 
Vivendes Arbúcies S.L. en la qual sol.licita obtenir una còpia complerta en format digital del 
projecte d’obres de l’expedient de llicència d’obra major 18/2008. 
 
 
 
 
S’ACORDA 
 
- Aprovar la realització i entrega d’una còpia complerta en format digital del projecte d’obres 

de l’expedient de llicència d’obra major 18/2008. 
 

- El sol·licitant haurà de pagar la taxa municipal de còpia de projectes a copisteria de 25,00 € 
mes el cost íntegre de les còpia. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.8.- Delegació de competències de sanejament en alta al Consell Comarcal de la Selva per a la 
redacció del projecte per a la millora de l'actual sistema de sanejament en alta de Fogueres de 
Montsoriu, terme municipal d'Arbúcies 
 
Antecedents. 
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L’Ajuntament d’Arbúcies té interès en millorar l’actual sistema de sanejament d’aigües residuals 
existent a la urbanització Fogueres de Montsoriu. 
 
Amb la finalitat de poder iniciar l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica del sanejament de 
Fogueres de Montsoriu, i la posterior redacció del projecte, es proposa delegar la redacció del 
projecte tècnic de la millora de sanejament de Fogueres de Montsoriu, terme municipal 
d’Arbúcies, al Consell Comarcal de la Selva, actual administració actuant tutelar del sistema de 
sanejament en alta del municipi de Riells i Viabrea, amb la voluntat de coordinar una solució 
conjunta. 
 
Fonaments de dret. 
Atès les competències del municipi per gestionar els interessos, promoure activitats i prestar els 
serveis públics per contribuir a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, segons 
l’establert a l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
De conformitat amb allò que s’ha fixat en l’article 175 del Reglament d’Ordenació, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
 
RESOLC 
 
Primer.- Aprovar la delegació de competències de sanejament en alta al Consell Comarcal de la 
Selva, per a l’elaboració de l’estudi de viabilitat tècnica i econòmica per la millora de l’actual 
sistema de sanejament de Fogueres de Montsoriu, i la posterior redacció del projecte tècnic. 
 
 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- 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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