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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 21 DE JUNY DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000022  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 21 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 14 de juny de 
2021. 
 
2.0.- Alcaldia 
 
2.1.- Canvi titularitat nínxol Cr Sant Antoni, 168 
 
Vista la petició de Maria Rosa Puigví Rovira, per canviar la titularitat del nínxol núm. 168 del carrer 
Sant Antoni, 168 a nom de Narcís Puigví Vallès, ja difunt 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm. 168 del carrer Sant Antoni. 
 
La nova titularitat serà a nom de Maria Rosa Puigví Rovira. 
 
La taxa per aquest canvi és de 74€, que cal pagar a les oficines municipals. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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3.0.- Atenció i servei a les persones 
 
3.1.- Aprovació de la renovació del Conveni de l´Oficina d´Habitatge del Baix Montseny pels 
anys 2020-2023 (quatre anys) 
 
 
El 15 de febrer de.2012, es va signar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments d’Arbúcies, 
Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, per estendre els serveis de l’Oficina 
d’Habitatge del Baix Montseny al municipi d’Arbúcies. 
 
En 6 d’abril 2016, es va signar conveni de col·laboració entre els ajuntaments d’Arbúcies, Llinars 
del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera per al manteniment de l’Oficina d’Habitatge 
del Baix Montseny, fins al 31.12.2019. 
Els serveis que s’ofereixen des de l’Oficina d’Habitatge, són: 
  
a).- Cèdules d’habitabilitat, per acreditar compliment nivells mínims d’habitabilitat exigibles als 
habitatges.  
b).- Registre de sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial, al qual s’han d’inscriure les 
persones que desitgin optar a un habitatge protegit.  
c).- Programa Mediació per al Lloguer Social, on el llogater pot optar a un habitatge a preu per 
sota del mercat lliure, amb assessorament i assegurança per al propietari.  
d).- Tramitació i gestió de les Prestacions per al pagament del lloguer i Prestacions 
econòmiques d’urgència especial. L’Oficina d’Habitatge ha tramitat ajudes durant el període 
2009-2018 per un import de 7.858.701,99,- € percebudes directament pels ciutadans dels setze 
municipis.  
e).- Subvencions per a la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial, destinades a 
rehabilitar els elements comuns dels edificis per fomentar la millora de l’eficiència energètica i la 
sostenibilitat, la conservació i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.  
f).- Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH), com a servei gratuït d’informació, 
assessorament i intermediació orientat a persones o famílies que es troben en risc de perdre el 
seu habitatge habitual per dificultats sobrevingudes. 
El nou conveni té una vigència de quatre anys, la qual serà efectiva si el signen els quatre 
ajuntaments. 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la renovació del Conveni de l´Oficina d´Habitatge del Baix Montseny per un període de 4 
anys (2020 – 2023). 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Cultura 
 
4.1.- Acceptació subvenció DDGI per arxiu històric municipal 2021 
 
Vistes les bases reguladores de les subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius 
dels ajuntaments de les comarques gironines 2021, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona a 
la sessió del dia 24 de novembre de 2020, i publicades de manera definitiva al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (BOPG) núm. 14, de 22 de gener de 2021. 
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Atès que la junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió ordinària que ha tingut lloc el 
dia 1 de juny de 2021 ha pres l’acord d’atorgar a l’ajuntament d’Arbúcies la quantitat de 912,50 € 
pel projecte de Tractament arxivístic de la sèries obres públiques i urbanisme (1994-1999) que 
s’integrarà a l’Arxiu Històric Municipal. 
 

Vist el que estableixen les bases reguladores  
 
S’ACORDA  
 
Acceptar l’esmentada subvenció de 912,50 € per a l’actuació arxivística de de la sèrie obres 
publiques i urbanisme del fons municipal de l’Arxiu Històric Municipal d’Arbúcies.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
5.1.- Devolució fiança d'obertura de rases de la comunicació prèvia d'obres mínimes 8/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada per Carles Ferrer Clopés el 27 de maig de 2021, amb registre 
d’entrada E2021003662, en la qual sol·licita la devolució de la fiança d’obertura de rases de la 
comunicació prèvia d'obres mínimes 8/2021 per un import de 552,00 €. 
 
Vist que ha finalitzat el període de garantia i s’han restituït tots els elements urbanístics malmesos 
a causa de les obres. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 115/2021/76NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la total devolució de l’import de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Carles Ferrer Clopés la fiança d’obertura de rases de la comunicació prèvia 

d'obres mínimes 8/2021 per un import de 552,00 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.2.- Acord de concessió d'un gual amb número 237 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Vernedas Borrell on sol·licita un gual per al seu garatge 
situat al carrer Domènec Refart núm. 26. 
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Fetes les comprovacions per part de la Policia Local d’Arbúcies concloent que no existeix 
inconvenient perquè es posi un gual, d’una llargada de 2,30 metres i sense rebaix, al carrer i 
número indicats. 
 
 
S’ACORDA 
 
Atorgar el gual al propietari del garatge, el Sr. Josep Vernedas Borrell, al carrer Domènec Refart 
núm. 26 d’Arbúcies. 
 
Que  la brigada procedirà a pintar la línia groga. 
 
 
L’oficina de tributs del Consell Comarcal de la Selva procedirà a l’entrega de la placa i al 
cobrament de la taxa corresponent.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.3.- Altes Recaptació corresponent al mes de maig de 2021 
 
 
Vista la relació d’altes de recaptació corresponent al mes de maig de 2021 
 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar aquestes altes per un import de 28.190,07€ 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.4.- Aprovació de factures 
 
 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
 

APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 
D’OBLIGACIONS (FASE ADO) I/O RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS (FASE O) 

 
Antecedents 
 

1. Els serveis de comptabilitat de la corporació han elaborat les següents relacions 
comptables, que figuren a l’expedient, per tal de procedir a les operacions de 
reconeixement i liquidació de la despesa: 
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a. Relació Nº O/2021/50, corresponent a les despeses en matèria de contractació, 

contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial. 
b. Relació Nº O/2021/49, corresponent a les despeses financeres. 

 
2. La Intervenció de la corporació ha emès el/s corresponent/s informe/s, si s’escau. 

 
3. D’acord amb la normativa vigent, el reconeixement i la liquidació d’obligacions 

derivades dels compromisos de despeses legalment adquirits correspon a la 
presidència de la corporació. 

 
Fonaments jurídics 
 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals 
 

- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, 
en matèria de pressupostos; 

 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 

 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei 

municipal i de règim local de Catalunya; 
 

- Bases d’execució del pressupost de Ajuntament d’Arbúcies per a l’exercici 2021; 
 

D’acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats, i de conformitat amb l’article 
53.1 g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i l'article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, on s’estableix que l'Alcalde és el competent pel 
desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb al pressupost aprovat sempre que 
la despesa no superi el 10% dels recursos ordinaris, 
 
S’APROVA: 
 
 
PRIMER.- l’autorització, disposició i obligació (Fase ADO) i/o reconeixement de l'obligació 
(Fase O) de les despeses en matèria de contractació, contractes patrimonials i privats, i 
responsabilitat patrimonial incloses a la relació O/2021/50, que s’annexa a aquesta 
resolució, amb el següent detall: 
 

Nº Relació Data Import brut Descomptes Import líquid 

O/2021/50 21/06/2021 15.030,26 € 706,15 € 14.324,11 € 

 
 
SEGON.- l’autorització, disposició i obligació (Fase ADO) i/o reconeixement de l'obligació 
(Fase O) de les despeses financeres incloses a la relació O/2021/49, que s’annexa a 
aquesta resolució, amb el següent detall: 
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Nº Relació Data Import brut Descomptes Import líquid 

O/2021/49 21/06/2021 103,10 € 0 € 103,10 € 

 
A continuació es detalla el llistat de factures i dels imports corresponents a les relacions 
indicades anteriorment, 
 

X2021001558 
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE 
CATALUNYA 54,93 

X2019000884 CONTROLPLAGA QUALITY SERVICES SL 429,55 

X2021000207 DANI CARRERAS SÁNCHEZ 871,20 

X2021002195 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 25,13 

X2021002198 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 150,05 

X2021002196 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 93,91 

X2020004307 GAS NATURAL REDES GLP SA 8,37 

X2020004307 
INSTITUT CATALÀ DEL SÒL - AGÈNCIA 
HABITATGE 191,81 

X2021001830 JAVIER ARCOS ARGEMI 408,00 

X2021002313 JOAN FERRANDO TORRENT 847,00 

X2021002234 JORDI CALLÍS FERRER - GRAFIA 2.215,20 

X2021002289 JUAN DALMAU BLANCH 754,50 

X2021002222 LLIBRERIA GELI SL 244,58 

X2021002180 LUIS FERNANDEZ PIÑEIRO - GRUAS 406,56 

X2021002387 
MARIA ELISA ANDRES ROMERO - REG. 
PROPIEDAD 182,33 

X2021002178 MARIA VIÑAS POU 726,00 

X2021002203 NOVELEC COSTA BRAVA SL 56,53 

X2021002231 PROMOTORA MEDITERRANEA-2 SA 505,05 

X2021002291 Q.C. QUÍMICA PER LA CONSTRUCCIÓ SL 24,20 

X2021001939 SEGURIFOC SL 133,29 

X2021002245 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 684,07 

X2021002323 
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELÉGRAFOS SA 268,30 

X2021000077 SUD ENERGIES RENOVABLES SL 4.537,97 

X2021002232 TALLER I MOTOS MOLIST SL 669,36 

X2021001592 TOTTEX UNIFORMES SL 542,37 

      

    15.030,26 

      

 
 
 
 
 



 
 

7 
 

Signat electrònicament, 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Medi ambient 
 
6.1.- Aprovació del conveni entre l'Ajuntament d'Arbúcies i el Consell Comarcal de la Selva per a 
la recollida de gossos. 
 
Tal i com diu l’apartat 1 de l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei de protecció dels animals, correspon als l’ajuntament recollir i controlar els 
animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits, així com el control dels animals 
salvatges urbans. 
 
D’acord amb el punt 2 de l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, els ajuntaments poden delegar 
la responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 del conveni a administracions o entitats locals 
supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l'eficiència del servei i sota l'aplicació 
dels preceptes de la Llei de Protecció dels Animals.  
 
El Consell Comarcal de la Selva, com entitat local supramunicipal, és el titular del Centre d’Acollida 
d’Animals de la Selva (CAAAS) ubicat al municipi de Tossa de Mar.  
Atès que el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) està inscrit i donat d’alta com a nucli 
zoològic al registre de Catalunya amb el número G2500053 i compleix amb la normativa vigent.  
 
L’Ajuntament d’Arbúcies està interessat en delegar les competències de la recollida i control dels 
animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits al Consell Comarcal de la Selva, atesa 
la major especialització, infraestructura i personal que en aquest àmbit ja disposa aquesta 
corporació.  
 
L’article 25 de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, disposa que correspon a la 
comarca l’exercici de competències dels municipis de la comarca per delegació o conveni. 
 
Vist el conveni redactat pel Consell Comarcal de la Selva, S’ACORDA aprovar el Conveni entre el 
Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament d’Arbúcies per a la delegació de la competència de la 
recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Urbanisme 
 
7.1.- Llicència d'obra menor 19/2021 
 
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 19/2021, per arranjar la passera 

d’accés a la masia de Can Gil situada al Polígon de rustica 17, parcel·la 65 d’Arbúcies, a favor de 
Maria Mercedes García Mas. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 32,64 €, liquidat provisionalment el 4 de juny 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 4 de juny 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 
tècnic municipal del 14 de juny de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“…..Els materials originats per les obres hauran de ser retirats de la finca i transportats fins a un 
abocador regularitzat i no s'allargarà l'acumulació d'aquests més enllà del que durin els treballs. 
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  
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8.0.- 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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