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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000038  
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Data: 3 de novembre de 2021 
Hora d’inici:  20:00 h 
Hora de fi: 20:55 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 25 Octubre 
de 2021. 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Renovació del Conveni ASA amb el Departament d'Interior de la Generalitat. 
 

El 10 d’octubre de l’any 2017 es va signar un conveni de col·laboració entre el Departament 

d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Arbúcies per  l’aplicació de mesures 

alternatives a persones menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues.  

 

El Protocol de prevenció sobre drogues ASA (alternativa a la sanció administrativa) proposa  una 

resposta educativa alternativa a la sanció administrativa, a canvi de la suspensió de la sanció 

econòmica (sempre que la mesura alternativa es compleixi satisfactòriament) . 

 

Des de Serveis Socials de l’ajuntament d’Arbúcies es valora positivament la possibilitat que ofereix 

el projecte de detectar situacions de risc que son abordades des d’una perspectiva preventiva 

amb l’aplicació de mesures educatives. 
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S’ACORDA: 
 

El conveni de col·laboració signat al 2017 tenia una vigència de 4 anys, i considerant l’utilitat i 

bons resultats de les intervencions educatives portades a terme des de l’àrea d’atenció a les 

persones, es proposa la renovació i pròrroga per un període de 4 anys addicionals, confirmant la 

voluntat de coordinació i treball amb el Departament d’Interior de la Generalitat en matèria 

preventiva i reducció de consums de risc de drogues. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Cultura 
 
3.1.- Contractació Cobla Lluisos Taradell Festa del Flabiol 
 
Vista la celebració de l’activitat Festa del Flabiol, que enguany celebra la seva 37a edició, i que 
esdevé un cap de setmana de trobada de flabiolaires que procedeixen de diferents indrets del 
territori, i vist que el proper 6 de novembre a 2/4 de 6 de la tarda es farà la plaça de la vila les 
Sardanes obligades de flabiol a càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell (amb 6 flabiolaires)  
 
S’ACORDA: 
 
 
Signar el contracte i realitzar el pagament a la Cobla Lluïsos de Taradell en concepte de 
desplaçament i despeses d’actuació del grup musical un import de 1.900€ (exempt d’IVA)  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.2.- Pagament flabiolaires 37a Festa del Flabiol 
 
Vista la celebració de l’activitat Festa del Flabiol, que enguany celebra la seva 37a edició, i que 
esdevé un cap de setmana de trobada de flabiolaires que procedeixen de diferents indrets, i vist 
que el proper 6 i 7 de novembre assistiran i actuaran a la festa un total de 61 músics,  
 
S’ACORDA: 
 
Realitzar el pagament als diferents músics participants a la 37a Festa del Flabiol un catxet per 
actuació de 58,80€ per a cadascun essent un import final de 3.586,80€ 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Concessió per 50 anys nínxol  lloguer Cr Santa Joaquima de Vedruna, 13 
 
Atesa la sol.licitud de J.G.A. per la concessió per 50 anys del nínxol núm. 13 del Cr  Santa Joaquima 
de Vedruna del cementiri municipal, cedit per aquest Ajuntament per a l’inhumació de J. G. F., per 
un període de tres anys previ pagament de la taxa en concepte d’arrendament.  
 
Donat que ha transcorregut el període de tres anys de la darrera inhumació, i atès que el 
sol.licitant està interessat en comprar el nínxol. 
 
S’ACORDA: 
 
Acceptar la concessió per 50 anys del nínxol núm. 13 del Cr Santa Joaquima de Vedruna. 
 
La titularitat d’aquest nínxol serà a nom de J.G.A. 
 
L’import d’aquesta concessió és de 1.600€, però el sol.licitant podrà obtenir la concessió del 
nínxol abonant l’import de 955€, import que resulta desprès de restar l’import satisfet en 
concepte d’arrendament. 
 
Caldrà passar a recollir el títol de la concessió a les oficines  municipals.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.2.- Canvi titularitat nínxol Cr Santa Julita, 43 
 
Atesa la petició presentada per el Sr. J.B.S., en la que sol.licita el canvi de titularitat del dret 
funerari del nínxol núm. 43 del carrer Santa Julita, que actualment figura a nom de P.B.R., a favor 
del peticionari per defunció del titular 
 
 S’ACORDA: 
 
Concedir el canvi de titularitat per 50 anys del dret funerari del nínxol núm. 43 del Cr Santa Julita a 
favor de J.B.S. 
 
La taxa per aquest canvi és de  74€, que cal pagar a les oficines municipals.  
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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5.0.- Joventut 
 
5.1.- Sol·licitud subvenció Consell de Jovent per camps de treball 2021 
 
Vist que les despeses de Camps de Treball van ser superiors a les previstes.  
 
Vist que l’entitat Consell de Jovent es va crear a 15 dies vista de començar els Camps de Treball i 
no van tenir temps de demanar subvenció local.  
 
Vist que van pactar amb la regidora de Joventut que se’ls hi atorgaria una subvenció local per la 
realització d’aquests.  
 
Vist que a hores d’ara, segueixen sol·licitant la subvenció local de  100€ per les despeses afegides.  
 
 
S’ACORDA: 
 
Atorgar-los-hi la subvenció a nivell d’Ajuntament per un import de 100€ de la partida 337.480.08 
(festes joves) per la realització de Camps de Treball durant el passat estiu.   
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- Urbanisme 
 
6.1.- Llicència d'obra menor 35/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 35/2021, per col·locar aïllament a 

la teulada de la Casanova d'en Dorca (veïnat de Ferrer), a favor de Vicenç Tarre Perez.  
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 318,74 €, liquidat provisionalment el 30 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 30 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. 
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- 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 21 d’octubre de 2021, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“….s’informa la llicència en sentit favorable amb les següents condicions: 

 Es recuperaran les teules velles que estiguin en bon estat per tal de ser reutilitzades com a 
cobertures. 

 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.” 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.2.- Llicència d'obra major 18/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 18/2021, per construir un habitatge 

unifamiliar aïllat situat al carrer Turó de Montfort, parcel·la 75, de la Urbanització Fogueres de 
Montsoriu, a favor d’Alejandro Núñez Prats. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 8.668,90 €, liquidat provisionalment el 14 d’octubre de 
2021. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 200,00 €, liquidada provisionalment el 14 d’octubre de 2021.  
 

- Les obres hauran de començar en el termini màxim d’1 any i hauran d’acabar en el termini 
màxim de 3 anys. 
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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.  
 

- 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 21 d’octubre de 2021, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 A fi de garantir la protecció del paisatge caldrà minimitzar els moviments de terres 
als mínims imprescindibles (preferentment amb desmunts màxims de 2 mts. i 
terraplenats no superiors a 1,5 metres) i resoldre els possibles murs amb acabats i 
tipologies constructives pròpies de la urbanització, restant prohibits els murs de 
formigó armat i o bloc de formigó de morter sense revestir.  

 Els panells de façana de formigó vist no es podran deixar sense tractar, essent obligat 
de dotar-los d’un nivell d’acabat similar a un estucat i pintat o a un arrebossat i 
pintat. 

 Les cobertes seran obligatòriament inclinades, de teula àrab i amb pendents 
compresos entre un mínim del 15% i un màxim del 30%.  

 En els espais exteriors a urbanitzar s’utilitzaran majoritàriament paviments mixtes i 
drenants que afavoreixin la infiltració de les aigües de pluja. 

 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.” 
 

- 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: 

 Projecte bàsic i executiu degudament signat i visat pel Col·legi corresponent, que 
incorpori les rectificacions i/o correccions següents: 

o Suprimir de la memòria tota referència a cobertes planes.  
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o Resoldre les cobertes inclinades amb teula ceràmica i amb pendents 
compresos entre un mínim del 15 i un màxim del 30%.  

o Rectificar el detall de les tanques a vial i a veïns de manera que l’alçada 
màxima conjunta no sigui superior a 1,60 mts. 

o Incorporar les corresponents fitxes justificatives del compliment del Decret 
d’habitabilitat, Codi tècnic i altra normativa d’aplicació.  

 Document acreditatiu del dipòsit de la fiança per garantir la correcta gestió dels 
residus de l’obra davant d’un gestor de residus autoritzat, degudament signat. 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.3.- Llicència d'obra major 14/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 14/2021, per a la reforma interior 

d’un edifici entre mitgeres existent situat al carrer Sorrall, 10, a favor d’Angor Urban Advisors S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 2.034,38 €, liquidat provisionalment el 31 d’agost de 
2021. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 150,00 €, liquidada provisionalment el 31 d’agost de 2021.  
 

- Les obres hauran de començar en el termini màxim d’1 any i hauran d’acabar en el term ini 
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.  
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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 27 d’octubre de 2021, que entre d’altres coses diu el següe nt: 
 
“....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 L’obertura principal del menjador-sala d’estar de l’habitatge A haurà d’obeir a una 
alçada mínima de 2 mts. per garantir la superfície mínima de ventilació i il·luminació  

 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.” 
 

- 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: 

 Projecte bàsic i executiu deguda signat i visat pel Col·legi professional corresponent.  

 Full d’assumeix de la direcció d’obra, degudament signat i visat pel Col·legi 
professional corresponent. 

 Full d’assumeix de la direcció d’execució d’obra, degudament signat i visat pel Col·legi 
professional corresponent. 

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra, degudament 
signat i visat pel Col·legi professional corresponent. 

 Document acreditatiu del dipòsit de la fiança per garantir la correcta gestió dels 
residus de l’obra davant d’un gestor de residus autoritzat, degudament signat.  

 Full d’estadística de construcció d’edificis, degudament signat.  

 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  
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7.0.- 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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