
 
 

1 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 D´AGOST DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000028  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 2 d´agost 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 27 de juliol 
de 2021. 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Addenda a conveni marc de prestació de Serveis Socials des del Consell Comarcal de la 
Selva 
 
 “Vista  l’addenda al conveni marc per a la prestació de Serveis Socials Bàsic i especialitzats al 
municipi d’Arbúcies per a l’any 2021, presentada pel Consell Comarcal de la Selva que té les 
competències delegades en aquesta matèria. 
 
S’ACORDA 
 
La renovació del conveni de marc per a la  prestació de Serveis Socials, mitjançant la signatura de 
l’addenda on s’especifiquen els diferents serveis que es presten des del Consell Comarcal, el cost 
anual i les aportacions econòmiques previstes des de l’Ajuntament d’Arbúcies. Així mateix,  es 
recullen les aportacions i transferències del Consell, finançaments d’altres departaments 
supramunicipals, en relació a projectes vinculats a l’anomenat Contracte -Programa 2021. 
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Descripció dels serveis que es presten a Arbúcies des del Consell Comarcal de la Selva i 
aportacions econòmiques previstes per part de l’ajuntament: 
 
Serveis Bàsics d’atenció Social  Aportació any 2021 

QUOTES FIXES 

Treballadora Social  29.399,86 € 

Educadora Social  19.613,51 € 

Suport administratiu 0,00 €  

QUOTES VARIABLES * 

SAD Social  4.979,06 € 

SAD Dependència 42.680,13 € 

Extres SAD ( excés de rati de coordinació i  sobrecost 
treballadors per sobre conveni) 

46.000,00 € 

Servei Teleassistència 2.433,16 € 

TOTAL BÀSICS 145.105,72 € 

 
 Quotes variables vol dir que són imports que poden canviar en funció del nombre d’usuaris i/o 

hores de servei. S’han d’interpretar com a quantitats estimatives  
 

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS Aportació any 2021 

Transport adaptat 536,52 € ( Quota variable) 

Servei SIAD 0.00 € 

Servei SIS 0.00 € 

TOTAL 624,88 € 

 
 
 
Per una altra banda, es detallen les aportacions econòmiques del Consell Comarcal de la Selva a 
l’Ajuntament d’Arbúcies: 
 

APORTACIONS DEL CONTRACTE- PROGRAMA 2020 A 
JUSTIFICAR 

APORTACIÓ ANY 2021 

Accions d’acollida d’immigrants  15.775,40 € 

Servei de Centre Obert 16.400,00 € 

Centre Obert d’estiu 10.926,00 € 

Intervenció educativa en medi obert 1.126,00 € 

TOTAL 44.227,40 € 

 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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3.0.- Urbanisme 
 
3.1.- Devolució fiança d'obertura de rases de la comunicació prèvia d'obres mínimes 69/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Antoni Mora Puigví el 28 d’abril de 2021, amb registre d’entrada 
E2021002658, en la qual sol·licita la devolució de la fiança d’obertura de rases de la comunicació 
prèvia d’obres mínimes 69/2020 per un import de 480,00 €. 
 
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 139/2021/79NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la total devolució de l’import de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Antoni Mora Puigví la fiança d’obertura de rases de la comunicació prèvia 

d’obres mínimes 69/2020 per un import de 480,00 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.2.- Llicència d'obra menor 20/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 20/2021, per realitzar petits 

moviments de terres per anivellar el terreny i instal·lar una tanca cinegètica per delimitar la finca 
situada al polígon de rustica 16, parcel·la 33, d’Arbúcies, a favor de Jesús Vallhonesta Góngora.  
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 94,36 €, liquidat provisionalment el 25 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 25 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. 
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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.  
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 22 de juliol de 2021, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 La tanca, en allò que té a veure amb el límit del camí, s’haurà de separar un mínim de 
2,5 metres. de l’eix del camí per tal de respectar l’amplada mínima de 3 metres i una 
franja mínima de 1 metre per a treballs de manteniment d’aquest.  

 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  
 
 
 
3.3.- Modificació de la llicència d'obra major 15/2019 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar la modificació de la llicència d’obra major, amb número d’expedient 15/2019, per a 

la rehabilitació de la masia de Terrers (veïnat de Cerdans), a favor de Pitança S.A.  
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present modificació de la llicència per un import de 81,00 €, liquidat provisionalment el 17 
de juny de 2021. 
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- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present modificació 
de la llicència per un import de 100,00 €, liquidada provisionalment el 17 de juny de 2021. 
 

- Aquesta modificació de la llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a 
l’informe de l’arquitecte municipal del 22 de juliol de 2021, que entre d’altres coses diu el 
següent: 
 

“........caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 Les obres de la caldera i sitja de biomassa hauran de quedar completament 
soterrades, havent d’enjardinar la seva coberta superior en tota la superfície possible 
(excepte la trapa per abocament de la biomassa). També caldrà limitar els murs de 
l’entrada a la mínima longitud possible per tal de minimitzar-ne la seva presència i 
millorar-ne la seva integració paisatgística. 

 Conjuntament amb el Certificat final d’obra caldrà aportar també les autoritzacions 
i/o concessions que resultin necessàries en relació a captació d’aigua i abocament 
d’aigües al medi (prèviament tractades). 

 Per a la posada en funcionament de l’activitat de turisme rural caldrà realitzar el 
tràmit oportú d’autorització i obertura de l’activitat el qual inclou també l’alta com  a 
activitat d’allotjament turístic, essent en aquell moment quan es durà a terme la 
definitiva justificació del compliment de normatives vinculades a l’activitat.  

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de desplaçar els 
materials i la runa originada pels treballs de construcció proposats, runa que haurà de 
ser retirada i transportada a un abocador regularitzat no allargant l’acumulació 
d’aquesta davant l’obra. 

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

- Aquesta modificació de la llicència no entrarà en vigor fins que no es presenti al registre 
electrònic de l’Ajuntament el projecte tècnic degudament signat i visat pel col·legi professional 
corresponent. 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.4.- Llicència d'obra menor 25/2021 
 
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 25/2021, per a la construcció d'una 

rampa per a vehicles a l’interior d’una parcel·la situada al carrer Joia del Montseny, 43,  a favor de 
Joan Vallmajó Solà. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència, en base al pressupost d’execució de les obres establert en l’informe de 
l’arquitecte municipal del 28 de juliol de 2021, per un import de 238,08 €. L’import liquidat 
provisionalment el 6 de juliol de 2021, va ser de 57,10 €. 
 

- 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 6 de juliol 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 
municipal del 28 de juliol de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“…..caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 L’inici de la rampa haurà de respectar estrictament el límit de la propietat privada sense 
que li sigui possible de modificar la rasant de la vorera ni, encara menys, de la calçada.  

 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.” 
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- 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. Caldrà que s’acompanyi amb la 
seva declaració censal d’alta (model 036 de l’Agència Tributària) si fa 1 any o més que 
no ha exercit en el terme municipal d’Arbúcies.  

 
- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals la 

quantitat de 180,98 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)  
pendent. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.5.- Llicència d'obra menor 28/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 28/2021, per a la reforma interior 

de la cuina i el bany, i col·locar paviment en dues habitacions de la masia del Vimeners (veïnat de 
Joanet), a favor de Lluis Moragas Sureda. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 313,84 €, liquidat provisionalment el 20 de juliol 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 20 de juliol 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. 
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- 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 28 de juliol de 2021, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“.....caldrà condicionar l’efectivitat de la llicència al compliment dels següents extrems: 

 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  
 
 
 
 
 
3.6.- Aprovació certificació obres núm. 2 Col.lector Riera Xica 
 
1. El 15 de desembre de 2020, per resolució d’Alcaldia es va aprovar l’adjudicació contracte de  
les obres del projecte CONSTRUCTIU DE LES REPOSICIONS DELS COL·LECTORS D’AIGÜES 
RESIDUALS DE LA XARXA D’ARBÚCIES. TRAMS RIERA XICA, a l’empresa SOREA, SOCIEDAD 
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU, NIF A08146367, pel preu de cent quinze mil 
euros (115.000,00 €) IVA exclòs, més vint-i-quatre mil cent cinquanta euros (24.150 €) el tipus 
vigent d’IVA del 21 %, amb subjecció a les determinacions del Plec de Clàusules i contingut de la 
seva oferta presentada, que són contingut contractual del mateix.  
 
2. El 1 de gener de 2021, tots els actius, passius i obligacions de SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU passa a nom d’ AGBAR, SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE 
BARCELONA S.A.U., amb C.I.F. número A-08000234, essent aquesta última qui formalitza el 
contracte, en data 2 de febrer de 2021. 
 
3. El 29 de juliol de 2021, AGBAR, SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A.U,  es 
realitza l’última certificació d’obres núm. 2 relativa a les obres del projecte CONSTRUCTIU DE LES 
REPOSICIONS DELS COL·LECTORS D’AIGÜES RESIDUALS DE LA XARXA D’ARBÚCIES. TRAMS RIERA 
XICA, per l’import, IVA inclòs, de quaranta-sis mil dos-cents disset euros i un cèntim (46.217,01 €). 
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Per tot això, 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar l’última certificació d’obres núm. 2, d’AGBAR, SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE 
BARCELONA S.A.U, relativa a les obres del projecte CONSTRUCTIUDE LES REPOSICIONS DELS 
COL·LECTORS D’AIGÜES RESIDUALS DE LA XARXA D’ARBÚCIES. TRAMS RIERA XICA, per l’import, 
IVA inclòs, de quaranta-sis mil dos-cents disset euros i un cèntim (46.217,01€). 
 
 
 
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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