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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 6 DE SETEMBRE DE 2021 
 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000030  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 6 de setembre 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 
 
 
Dolors Vila Fauria, Secretària accidental  
 
 
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 30 d’agost de 
2021. 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones. 
 
Els dos punts presentats a l’Ordre del dia d’aquesta àrea:  
 
2.1.- Subvencions municipals a projecte d’acció social 2021 
2.2.- Ajuts socials SAD segon trimestre 2021. 
 
QUEDEN SOBRE LA TAULA i NO S’APROVEN, pendents per a una sessió posterior, a l’espera 
d’esclarir alguns dubtes en els imports dels ajuts reflectits.  
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3.0.- Turisme 
 
 
3.1.-  Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament 
d’Arbúcies per al manteniment i promoció d’itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT 2020 -
2023 
 
 
Vista la proposta de signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Arbúcies i el Consell 
Comarcal de la Selva on es vol fomentar el manteniment i promoció d’itineraris de senderisme, 
cicloturisme i BTT.  
 
 
S’ACORDA:  
 
 
·Aprovar el conveni i signar-lo  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.2.- Concessió espai antiga casa Corbadora i alguns espais de la riera pel rodatge d'un 
curtmetratge 
 
 
Vista la sol·licitud presentada el passat 11 d’Agost, d’utilització dels espais de l’antiga casa de la 
Corbadora i d’alguns espais de la riera d’Arbúcies per al rodatge d’un curtmetratge entre els dies 
10 i 16 de setembre del 2021 . 
 
 
S’ACORDA : 
 
Autoritzar a Maria López Rodriguez, amb DNI 41679468H, a la utilització dels espais sol·licitats  
per a la filmació d’un curtmetratge.  
 
L’Ajuntament restarà exempt de tota responsabilitat civil que es pugui derivar de l’organització 
d’aquesta activitat, assumint-la així la persona sol·licitant. 
 
Tanmateix, la persona sol·licitant també serà responsable de la conservació i neteja dels espais 
utilitzats i haurà de respondre dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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3.3.- Sol·licitud de concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels  agents d'ocupació 
i desenvolupament local 
 
Vista la Resolució EMT/2053/2021, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2021 per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels  agents d'ocupació i 
desenvolupament local  (SOC – Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local – AODL) (ref. BDNS 
573031). 
 
S’ACORDA:  
 

1) Aprovar el pla de treball 2021-2022 

 
2) Sol·licitar la subvenció per la pròrroga de l’actual agent d’ocupació i desenvolupament 
local: Susanna Solé i Solé. 

 

1) La persona seleccionada per a cobrir el lloc de treball d’AODL, serà Susanna Solé i Solé, en 
el cas que s’atorgui la subvenció. 

 
D'acord amb el que preveu l'apartat 6 de l'annex 4 de l'Ordre de bases  
TSF/123/2018, de 24 de juliol, la quantia del mòdul anual econòmic per a cada agent 
d'ocupació i desenvolupament local és de 36.000,00 euros. 
 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Arxivament llicència d'obra menor 9/2020 
 
 
Vist que el 31 d’agost de 2020 la Junta de Govern Local va acordar atorgar  llicència d’obra menor per 
a la implantació de dues estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics ubicades a l’aparcament de 
l’àrea de servei de Coll de Ravell, situada a la Carretera GI-543 d'Arbúcies a Viladrau, Km. 13,000, a 
favor de Rec Energy Solutions S.L. amb un termini màxim d’execució de 12 mesos. 
 
Vist que el titular podia sol·licitar una pròrroga de 6 mesos si ho feia d’una manera justificada abans 
d’exhaurir-se el termini màxim establert. 
 
Vist que les obres no s’han dut a terme, que s’ha exhaurit el termini màxim per executar-les i que el 
titular no ha sol.licita cap pròrroga al respecte, 
 
S’ACORDA: 
 
- Arxivar definitivament l’expedient de llicència d’obra menor, amb número 9/2020, per a la 

implantació de dues estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics ubicades a l’aparcament de 
l’àrea de servei de Coll de Ravell, situada a la Carretera GI-543 d'Arbúcies a Viladrau, Km. 13,000, 
a favor de Rec Energy Solutions S.L. 
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- Advertir al titular que si vol executar les obres haurà de sol·licitar i obtenir una nova llicència. 

En el cas de que les executi sense llicència, s’estarà incorrent en una infracció urbanística, de 
manera que es procedirà a obrir un expedient de protecció de la legalitat urbanística, amb 
l’aplicació de les sancions econòmiques que això pugui comportar, d’acord amb allò que preveu 
la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005). 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.2.- Llicència d'obra menor 18/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertine nts, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 18/2021, per a la construcció d’una 

piscina descoberta d'us privat situada a la Caseta d'en Felix (veïnat del Vidal) a favor d’Emili Soms 
Ferrer. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 250,76 €, liquidat provisionalment el 3 de juny de 2021.  
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 75,00 €, liquidada provisionalment el 3 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 e l 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.  
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- 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 26 d’agost de 2021, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“....caldrà condicionar l’execució de les obres al compliment de les condicions següents:  

 Resta prohibit l’abocament de les aigües de neteja i/o buidat de la piscina a la llera 
pública sense disposar de la corresponent autorització prèvia. 

 El tractament dels espais exteriors vinculats a l’edificació no alterarà la topografia ni 
la vegetació existents. 

 L’enllumenat exterior mantindrà al màxim possible les condicions naturals de les hores 
nocturnes, en benefici de la fauna, la flora i l’ecosistema.  

 Els moviments de terres es limitaran als d’excavació del vas de la piscina i l’abocament 
d’aquestes terres es realitzarà a les coordenades X.458134 – Y.4629020 i X.458115 – 
Y.4628962 com a reblert i regularització de les zones malmeses pel temporal Glòria.  

 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  
 
 
 
 
4.3.- Llicència d'obra major 9/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 9/2021, per a la instal·lació d'un 

ascensor en habitatge unifamiliar existent situat al carrer Turó del Pi, 32,  a favor de Manzano 
Arbúcies S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 332,26 €, liquidat provisionalment el 3 de juny de 2021.  
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 100,00 €, liquidada provisionalment el 3 de juny de 2021.  
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- 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 compli r 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 26 d’agost de 2021, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“...caldrà condicionar l’execució de les obres al compliment de les condicions següents: 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de desplaçar els 
materials i la runa originada per aquests treballs. 

 La runa originada i haurà de ser retirada de la finca i transportada fins a un abocador 
regularitzat no allargant l’acumulació a l’obra més enllà del que resulti necessari.”  

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.4.- Llicència d'obra menor 31/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient  31/2021, per a la  formació d’una 

galeria oberta en habitatge unifamiliar existent situat al carrer Maus, 2, a favor de Marcos 
Rodrigo Gutiérrez. 
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- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 58,43 €, liquidat provisionalment el 5 d’agost 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 5 d’agost 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, el s seus 
annexes corresponents. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 26 d’agost 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.” 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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4.5.- Pròrroga de la llicència d'obra major 17/2018 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar pròrroga de la llicència d’obra major 17/2018, per a la reforma d'habitatge unifamiliar en 

testera existent situat al carrer Sorrall, 62, a favor de Carles Pagès Soler. 

 
- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa de la present pròrroga per un import de 75,00 €, 

liquidada provisionalment el 14 d’agost de 2021. 
 
- Aquesta pròrroga té una vigència de 18 mesos. 
 
- El titular podrà sol·licitar una segona pròrroga pel mateix termini que la primera si la sol.licita 

d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 
- Aquesta pròrroga es dóna salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers.  
 
- El titular d’aquesta pròrroga 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.  

 
- En qualsevol cas, hi continuen sent d’aplicació les condicions d’execució següents i que ja 

figuren a la llicència original: 

 La ubicació del col·lector solar en coberta es realitzarà seguint la pendent d’aquesta, no 
admetent sistemes que sobresurtin en excés i no quedin degudament integrats en 
l’entorn. 

 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  
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5.0.- 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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