
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000042  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 29 de novembre de 2021 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:50 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 22 de 
novembre de 2021. 
 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Esmena acord JGL 27/07/2021 subvencions projectes de cooperació internacional  
 
En data 27 de juliol va ser aprovat un acord de JGL en referència a les subvencions municipals per 
a projectes de cooperació internacional (expedient X2021001961). 
 
Es va aprovar el pagament de determinats imports a tres entitats en funció dels criteris establerts 
en les bases de la convocatòria municipal. 
 
L’esmena a introduir faria referència a la Campanya 2021 de l’Agenda Llatinoamericana Mundial, 
que es gestionada econòmicament pel Fons Català de Cooperació. Aquest ens supramunicipal 
recull totes les aportacions dels diferents ajuntaments per diferents projectes solidaris. 
 
 



 
 

 

 
 

 
S’ACORDA 
 
Realitzar el pagament de l’import atorgat a l’Agenda Llatinoamericana Mundial al Fons Català de 
Cooperació (1040 €), com a gestor econòmic del projecte. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Cultura 
 
3.1.- Contractació de Ramon Muñoz, per l'espectacle de "Karoli" per a la programació de la fira 
del Tió 2021 
 
Vist els esdeveniments programats per la fira del tió dels dies 4 i 5 de desembre, on es realitzaran 
diversos actes, és necessari la contractació d’un espectacle infantil epr al diumenge día 5 de 
desembre al matí.  
 
Vist el pressupost presentat per RAMON MUÑOZ FARRENY per un import de 550 € + IVA - IRPF 
total 585 €. 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquest servei a l’empresa RAMON MUÑOZ FARRENY segons el pressupost presentat. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.2.- Contractació de Raul Rodriguez, en representació de DIVERFESTA per al CAGATIÓ GEGANT 
de la Fira del Tió 2021 
 
Vist els esdeveniments programats per la fira del tió dels dies 4 i 5 de desembre, on es realitzaran 
diversos actes, és necessari la contractació d’un espectacle infantil per al dissabte dia 4 de 
desembre a la tarda.  
 
 
Vist el pressupost presentat per RAÚL RODRIGUEZ MARTIN per un import de 500 € + IVA = 605 €.  
 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquest servei a l’empresa RAÚL RODRIGUEZ MARTIN segons el pressupost presentat.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 

 
 

 
3.3.- Contractació d'1 vigilant nocturn per la Fira del Tió 2021 
 
Aprovació de la contractació de PROTECTA VIGILÀNCIA INTEGRAL S.L per la FIRA DEL TIÓ 2021.  
 
Vist que durant la Fira que es durà a terme durant els dies 4 i 5 de desembre, on es realitzaran 
diversos actes, és necessaria la contractació d’un vigilant de seguretat nocturn.  
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa PROTECTA VIGILÀNCIA INTEGRAL S.L per un import de 
275 € + IVA total 332,75  €.  
 
S’ACORDA: 
 
Contractar aquest servei a l’empresa PROTECTA VIGILÀNCIA INTEGRAL S.L segons el pressupost 
presentat.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.4.- Contractació FESTACATALUNYA EVENTS per a la decoració dels carrers i contractació d'un 
neuler 
 
 
Vist els esdeveniments programats per la fira del tió dels dies 4 i 5 de desembre, on es realitzaran 
diversos actes, és necessari la contractació d’una empresa que s’encarregui de la decoració dels 
carrers així com de la subcontractació de les mostres d’oficis.  
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa FESTACATALUNYA EVENTS SL per un import de 2.025 € 
+ IVA total 2.450,25 €. 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquest servei a l’empresa FESTACATALUNYA EVENTS SL. segons el pressupost 
presentat. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Educació i ensenyament 
 
4.1.- Baixa Llar Infants Jardinet 
 
Vista la sol·licitud presentada per C.A.T., en data 8 d’octubre, on demana donar de baixa de la Llar 
d’Infants el Jardinet el seu fill S.M.A. per motius personals,  



 
 

 

 
 

 
 
S’ACORDA :  
 
Donar de baixa l’alumne S.M.A. de la Llar d’Infants municipal El Jardinet a partir del mes d’octubre 
de 2021, en caràcter retrospectiu i no passar cap més rebut de quota a partir d’aquesta mateixa 
data. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Llicència d'obra menor 30/2021 
 
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obra menor amb número d’expedient 30/2021, per a la instal·lació de 
dues cadenes de tancament de l’accés al polígon industrial Prat del Moliner, efectuada per la 
Comunitat de Propietaris del Polígon Industrial Prat del Moliner, el 27 de juliol de 2021 amb registre 
E2021005049. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte municipal de data 19 de novembre de 2021, que transcrit literalment 
diu el següent: 

<< Antecedents          

En dates 27 de juliol i 3 de setembre de 2021, mitjançant instàncies amb registre d’en trada 
E.2021.005049 i E.2021.005847, l’interessat ha aportat documentació diversa en el marc de la 
sol·licitud d’una llicència urbanística per a la instal·lació d’unes cadenes amb les qual tancar els 
accessos al polígon industrial del Prat de Cal Moliner 

Característiques de l’actuació         

D’acord amb la documentació presentada cal entendre que es pretén la col·locació de dues 
cadenes amb les quals es tancaria el lliure accés als vials interiors del sector industrial del Prat de 
Cal Moliner, sense indicar res més en relació al seu funcionament i/o regulació. 

Règim jurídic aplicable         

Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC). 

D’acord amb l’article 187.2.d del TRLUC tota obra puntual d’urbanització no inclosa en un projecte 
d’urbanització estarà subjecte a la sol·licitud i obtenció de la corresponent llicència prèvia.  

Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al 
municipi d’Arbúcies. 



 
 

 

 
 

D’acord amb el contingut de l’article 15.2.a d’aquesta ordenança les obres puntuals d’urbanització 
no incloses en un projecte d’urbanització estan subjectes a un tràmit de llicència d’obra meno r. 

 

Normativa d’aplicació         

D’acord amb el vigent Pla General d’Ordenació Urbana d’Arbúcies la present actuació a fecta a 
l’antic sector de sòl urbanitzable industrial del Prat del Moliner avui dia ja desenvolupat i integrat 
dins del sòl urbà consolidat del municipi. 

En virtut d’aquesta condició i tot i que les diferents naus de l’àmbit es troben subjectes a la 
regulació de la clau 10x, les cadenes a instal·lar es situarien en sòl classificat com a Sistema viari 
(clau S7). 

Consideracions          

Independentment de la condició pública i/o privada d’aquest sector, és evident que els espais 
afectats tenen la condició de Sistema general viari (clau S7) essent aquesta una condició 
indispensable perquè les diferents naus de l’àmbit disposin de façana a carrer i, per tant, 
haguessin resultat edificables en el seu moment. 

En una línia similar, tota activitat requereix ser accessible des de vials de lliure accés, especialment 
per vehicles de serveis en situacions d’emergència (bombers, ambulàncies, etc.).  

La instal·lació de cadenes sense un control d’accés adequat podria comportar un risc per a 
l’accessibilitat dels serveis d’emergències amb la qual cosa caldria verificar de nou totes les 
llicències d’activitat de les indústries del sector i acordar-ne, en el cas més extrem, el seu 
cessament. 

Conclusions           

NO és possible d’informar FAVORABLEMENT la documentació presentada i, per tant, cal 
DENEGAR la concessió de la present llicència per a la instal·lació de cadenes per tancar als 
accessos al polígon del Prat del Moliner perquè no es garanteix suficientment la plena 
accessibilitat en situacions de risc i/o emergència.>> 

 
S’ACORDA: 
 
 
- DENEGAR la sol·licitud de llicència d’obra menor amb número d’expedient 30/2021, per a la 

instal·lació de dues cadenes de tancament de l’accés al polígon industrial Prat del Moliner, 
efectuada per la Comunitat de Propietaris del Polígon Industrial Prat del Moliner, el 27 de juliol 
de 2021 amb registre E2021005049, en base a les consideracions i conclusions de l’informe de 
l’arquitecte municipal de data 19 de novembre de 2021. 
 
 



 
 

 

 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 50,00 €. L’import liquidat provisionalment el 27 de juliol de 2021, va ser de 0,00€.  
 

Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.2.- Llicència d'obra major 13/2021 
 
 
Llicència d'obra major 13/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 13/2021, per a la construcció d'un 

habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Turó de Montsoriu, 17, a favor de Simon Zbinden. 
 

- 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 21 d’octubre de 2021, per un import de 6.858,07€. L’import liquidat 
provisionalment el 25 d’agost de 2021 va ser de 4.584,90 €. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l ’expedient de la present llicència per 
un import de 200,00 €. L’import liquidat provisionalment el 25 d’agost de 2021 va ser de 
150,00€. 
 

- Les obres hauran de començar en el termini màx im 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 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 vige nts. 
 

- Quan s’acabin les obres serà obligatori presentar el certificat final d’obra i els seus annexes 
corresponents. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 19 de novembre de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 Els murs exteriors que donen a carrer no podran ser de bloc de morter de formigó 
sense revestir, havent d’optar preferentment per murs de formigó vist tractats amb 
òxid de ferro o similar per tal de minimitzar-ne la presència visual. 

 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, de gudament 
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.  

 Fotografies a color (mínim dues) acreditatives de l’estat actual del carrer que limita 
amb la parcel·la abans de l’inici de les obres. 

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

quantitat de 2.273,17 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
pendent. 
 



 
 

 

 
 

- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals la 
quantitat de 50,00 € en concepte de taxa d’obertura de l’expedient pendent. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.3.- Llicència d'obra menor 42/2021 
 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 42/2021, per a la substitució de la 

coberta i rehabilitació de la façana principal de l’edifici situat al carrer Castell, 36, a favor de Llilio 
Concepcion Contrera Soto. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 456,54 €, liquidat provisionalment el 2 de novembre 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 novembre 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 
municipal del 19 de novembre de 2021, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“.....caldrà condicionar l’autorització per a l’inici de les obres a la presentació de la 
documentació següent: 

 Projecte tècnic degudament visat que inclogui també una justificació més detallada 
del Codi Tècnic vigent. 

Així mateix, caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 En cas de que es modifiqui el color actual de façana caldrà que s’informi als Serveis 
Tècnics Municipals sobre els nous colors proposats per tal de que aquests en confirmin 
la seva validesa. 

 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 es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.4.- Llicència d'obra menor 48/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 48/2021, per a la instal·lació de 

plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum a l’habitatge de l' Arboç (veïnat de Pu jals), a 
favor de Joan Canals Enrich. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 16,56 €, liquidat provisionalment l’11 de novembre 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 l’11 de novembre 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 19 de novembre de 2021, que entre d’altres coses diu el següent:  

 
 

 
“....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 es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- 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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