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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 D´OCTUBRE DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000036  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 18 d´octubre 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 13 d’octubre 
de 2021. 
 
 
2.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
2.1.- Altes Recaptació agost i setembre 2021 
 
Vista la relació d’Altes de Recaptació corresponent als mesos d’agost i  setembre 2021 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar les següents altes: 
 

MES 
 

ALTES 
(RECAPTACIÓ) 

 

ALTES (JARDINET) 
 

IMPORT 
 

AGOST 17.008,09€ 7.199,75€ 24.207,84 

SETEMBRE 15.271,48€ 7.199,75€ 22.471,23€ 



 
 

2 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Medi ambient 
 
3.1.- Declaració per un acord polític i social per la millora de la qualitat de l'aire. 
 
 
S’ACORDA :  
 
Primer .- Adoptar com a pròpia la declaració que es reprodueix a continuació :  

 

Nosaltres, alcaldesses, alcaldes i representants del món local de Catalunya, reunits a 

Sabadell en el 2n Congrés Català de Qualitat de l’Aire, 

 
Exposem que, 

 

1. La contaminació atmosfèrica té efectes perjudicials directes i greus sobre la salut de 
les persones, com ha demostrat de manera fefaent l’Organització Mundial de la Salut 

(OMS), que ha evidenciat els vincles existents entre l’exposició a la contaminació 

atmosfèrica i diverses malalties greus, incloent-hi algunes de relacionades amb la salut 

mental. Ha establert nous valors guia, després de 15 anys i amb l’evidència científica 

recopilada, i rebaixa els nivells màxims per diversos contaminants amb l'objectiu de 

salvar 7 milions de vides de la contaminació atmosfèrica. 

2. La salut humana és un motiu de preocupació preferent, però no exclusiu. El canvi 

climàtic és una altra problemàtica greu vinculada a l’emissió de gasos amb efecte 

d’hivernacle derivada del trànsit rodat i altres activitats  antròpiques. El darrer informe 

de l’IPCC adverteix sobre la urgència en la  presa de mesures cap a la neutralitat 

climàtica. Les accions que impulsem per mitigar el canvi climàtic són i han de ser 

beneficioses per millorar la qualitat de l’aire. 

 

3. A Catalunya, determinades zones densament poblades superen els nivells d’òxids 

de nitrogen (NOx) i de partícules (PM10), i també són preocupants els nivells d’ozó en 

altres zones del país. 

 

4. El coneixement de la relació entre la contaminació atmosfèrica i la salut de les 
persones, que ha crescut significativament en els darrers anys, sumat a una percepció i 

preocupació social creixents, fa que, tots plegats, la ciutadania i els ens locals, assumim 

la responsabilitat i el repte ineludible de la millora de la qualitat de l’aire. 
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5. La crisi sanitària de la COVID-19 ha generat impactes negatius en l’economia i en el 

conjunt de la societat. Els representants del món local hem format part de la solució i 

hem estat a peu de carrer per aturar-ne els impactes sanitaris, econòmics i socials. 

Aquesta resolució és una demostració tangible de la capacitat i de la solvència dels 

municipis per afrontar processos de transformació. Cal remarcar també la importància 

que ha tingut la coordinació entre administracions en la gestió dels impactes de la 

pandèmia. 

 
6. La contaminació de l’aire no té fronteres i demana una resposta conjunta, que 

inclogui indefectiblement els municipis. Reivindiquem el nostre paper com a actors clau 

de les crisis climàtica i de la contaminació de l’aire. Hem impulsat la major Zona de 

Baixes Emissions del sud d’Europa, mesures de mobilitat sostenible, de transició 

energètica i de renaturalització. Desenvolupem des de fa molts anys i amb rigor les 

actuacions de mitigació de les emissions que es deriven del Pacte d’Alcaldies pel Clima i 

l’Energia. Tenim molt a aportar: experiència, innovació, proximitat i visió estratègica. 

Ara, els fons Next Generation de la Unió Europea ens brinden una gran oportunitat per 

dissenyar un futur més verd i sostenible. 

 

7.  Per tot això, apel·lem al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les  administracions 

supramunicipals i reivindiquem un gran acord polític i social per la millora de la 

qualitat de l’aire, amb un paper rellevant del món local. 

 

 

En conseqüència, manifestem que... 
 

1. Els representants el món local en el 2n Congrés Català de Qualitat de l’Aire declarem 

que ens mobilitzem per la millora de la qualitat de l’aire, la  fem una prioritat de la 

nostra acció i ens proposem avançar en les accions i estratègies de resposta a una de les 

principals causes de mort a tot el món, i la primera a nivell europeu. 

 

2. La contaminació no entén de fronteres, ni de termes municipals i proposem un gran 

acord polític i social a Catalunya per treballar en favor de la qualitat de l’aire, amb 

mesures urgents i eficients. 

 

3. Reclamem un paper protagonista en el conjunt de les administracions que treballen 

per la millora de la qualitat de l’aire. 

 
En conseqüència, amb l’adopció d’aquesta declaració, ens comprometem a... 

 
1. Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya un gran acord polític i 

social per la millora de la qualitat de l’aire, amb participació rellevant del món local. 
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2. Adoptar mesures fermes per millorar la qualitat de l’aire i reduir les  emissions de 

GEH a les nostres ciutats i pobles, més enllà de les competències atribuïdes i 

impulsar accions concretes i urgents en cadascun dels àmbits següents: 

a. Adoptar una planificació urbana, un disseny d’infraestructures i equipaments 
públics sostenibles i una gestió de l’entorn urbà que tinguin en consideració la 
salut pública i la seva relació amb la qualitat de l’aire. 

b. Promoure la pacificació de la mobilitat urbana privada a les nostres ciutats i 
pobles: una mobilitat que redueix les emissions, amb la millora dels 

transport públic urbà i interurbà, amb la promoció dels vehicles elèctrics i els 
desplaçaments a peu o amb bicicleta. 

c. Millorar i innovar en els serveis de transport urbà i de mercaderies. 

d. Promoure el seguiment, avaluació i control de contaminants atmosfèrics 
locals. 

e. Regular i controlar els focus d’emissió de les obres, públiques i  privades. 

f. Promoure una transició decidida cap a les energies netes i renovables. 

g. Informar i conscienciar la ciutadania sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de la 
contaminació atmosfèrica en la salut, i promoure la seva participació efectiva 
en les accions que cal portar a terme. 

h. Incorporar criteris de gestió i millora de la qualitat de l’aire en els  instruments 
de fiscalitat municipal. 

 

És l’hora d’actuar, de forma urgent i coordinada. Aquests són els nostres compromisos 
per la millora de la qualitat de l’aire. 

 
 
Segon.- Ratificar aquest acord en la propera sessió de Ple municipal.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Llicència d'obra menor 34/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
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- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 34/2021, per a la instal·lació de 

plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum situades en un garatge auxiliar del Molí de Can 
Aulet (veïnat de Joanet) a favor d’Ernest Vila Lucas. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 33,40 €, liquidat provisionalment el 2 de setembre 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 2 de setembre 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 7 d’octubre de 2021, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“....en tant que obres a realitzar en sòl no urbanitzab le, caldrà condicionar la seva execució a: 

 Un cop finalitzada l’obra caldrà aportar un certificat de col·locació dels panells a 
emetre per la empresa instal·ladora. 

 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  
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4.2.- Llicència d'obra menor 37/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 37/2021, per a la reforma interior 

d'un habitatge en edifici plurifamiliar aïllat existent situat al carrer Estenedor, 46, baixos, a favor 
de Josep Riera Casadesús. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 662,11 €, liquidat provisionalment el 15 de setembre 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 15 de setembre 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 13 d’octubre 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. 
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.3.- Llicència d'obra menor 38/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 38/2021, per a l’obertura de 3 

finestres a la planta semisoterrani de l’habitatge existent situat al carrer El Palau, 55, a favor de 
Rosa Maria Cantó Turon. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 86,18 €, liquidat provisionalment el 20 de setembre 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 setembre 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 13 d’octubre 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.” 
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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.  

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
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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