
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 24 DE GENER DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2022000003  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 24 de gener de 2022 
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 
 
M. Dolors Vila i 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 17 de gener 
de 2022. 
 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Concessió Beques Anglès 
 
 
“Vista la iniciativa per part de l’Ajuntament d’Arbúcies per reconèixer l ’esforç i el treball de 2 
alumnes dels 2 centres de primària del municipi en la matèria de la llengua anglesa i que no 
disposen dels recursos necessaris per millorar el seu aprenentatge,  
 
Vista la sol·licitud presentada per The English Club i l’acadèmia Enjoy Idiomes, demanant el 
pagament de la subvenció del projecte de beques d’anglès,  
 
Vist l’informe social on es valora la situació socioeconòmica de les 2 famílies i on es proposa 
proporcionar-los una beca per a estudis d’anglès, 
 



 
 

 

 
 

Vist l’informe tècnic favorable, 
 
I tenint en compte la partida pressupostària 320.480.03 
 
S’ACORDA 
 
Atorgar als següents infants un ajut amb l’import detallat a sota, per les despeses de 
l’aprenentatge de llengua anglesa 
 
F.J 626,59€ 
K.B. 750€ 
 
I efectuar el pagament de 626,59€ a l’acadèmia Enjoy Idiomes i un de 750€ a l’acadèmia The 
English Club.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Turisme 
 
3.1.- Acord del pla de dinamització del turisme sostenible a la Vall d'Arbúcies 2022-2025 
 
En relació a la subvenció atorgada per la Diputació de Girona amb data 17 de març del 2021 a 
favor de l’Ajuntament d’Arbúcies per a la realització d’un pla de dinamització del turisme 
sostenible al territori, d'import total 11.000 €, es va poder contractar a personal tècnic per a que 
pogués redactar el Pla de dinamització del turisme sostenible al territori del 2022-2025. 

Aquest pla neix amb la voluntat de definir l’estratègia del municipi i les accions a desplegar en els 
propers anys, amb la implicació dels diferents agents del territori, per assolir un desenvolupament 
social i econòmic que ajudi a millorar la qualitat de vida i el benestar dels veïns.  

L’objectiu principal del Pla de dinamització del turisme sostenible a la Vall d’Arbúcies es definir i 
activar l’estratègia turística de La Vall d’Arbúcies, Parc Natural del Montseny i el seu entorn pels 
propers 4 anys, presentant el model turístic que es vol assolir per tal de potenciar les diferents 
activitats econòmiques vinculades al turisme i vertebrar una oferta turística sostenible i de 
qualitat 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de dinamització del turisme sostenible a la Vall d’Arbúcies 2022-2025 
 
El Pla de dinamització local consta de les següents línies estratègiques: 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
1. Creació d’una marca turística: VALL D’ARBÚCIES, EL JARDÍ DEL MONTSENY.  
2. Desenvolupament de productes a través dels recursos i actius del territori.  
3. Estructura i desenvolupament de la promoció i comercialització turística.  
4. Creació del “ PUNT D’ESPORT I NATURA CAN PONS”  
5.Creació de l’Oficina de Turisme d’Arbúcies i punt d’informació del Parc Natural del Montseny. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.2.- Sol·licitud de la subvenció per a contractar personal tècnic per a la redacció del pla d'acció 
anual per  a la dinamització del turisme sostenible a la Vall d'Arbúcies 2022-2023 
 
 
Vistes les les bases reguladores de subvencions per elaborar plans d’actuació i documents de 
planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local, que ha convocat la 
Diputació de Girona. 
 
S’ACORDA: 
 
·Sol·licitar La subvenció per a cobrir la remuneració de personal tècnic contractat exclusivament 
per dur a terme la redacció del Pla d’acció anual per a la Dinamització del turisme sostenible a la 
Vall d’Arbúcies, com a seguiment al Pla de dinamització turística de la Vall d’Arbúcies aprovat el 
25/01/2022, per un import de 11.000 €. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.3.- Encàrrec per a la redacció del PLA D'ACCIÓ per a la dinamització del turisme sostenible al 
territori del 2022-2023 
 
 
Exposició de motius:  
 
Atès que s’ha aprovat el Pla de dinamització del turisme sostenible a la Vall d’Arbúcies 2022-2025 
el 24 de Gener del 2022. 
 
 
Atès per a executar el pla, ens cal un pla d’acció anual que ens permeti executar les 5 línies 
estratègiques aprovades: 
 



 
 

 

 
 

2.1 Creació d’una marca turística: VALL D’ARBÚCIES, EL JARDÍ DEL MONTSENY.  
2.2 Desenvolupament de productes a través dels recursos i actius del territori.  
2.3 Estructura i desenvolupament de la promoció i comercialització turística.  
2.4 Creació del “ PUNT D’ESPORT I NATURA CAN PONS”  
2.5 Creació de l’Oficina de Turisme d’Arbúcies i punt d’informació del Parc Natural del  
Montseny. 
 
Atès que aquest PLA D’ACCIÓ s’ha de redactar i validar en consonància amb els objectius i 
premisses marcades al Pla de dinamització del turisme sostenible a la Vall d’Arbúcies, com també 
adaptar-se a la situació actual del sector turístic i actuar amb les premisses de sostenibilitat, 
resiliència i donar noves oportunitats d’ocupació al sector.  
Atès que la diputació de Girona atorga una nova línea d’ajuts per a la elaboració de plans 
d’actuació i documents de planificació sectorial, on es subvencionable la remuneració de personal 
tècnic contractat per dur a terme l’actuació sol·licitada. 
 
S’ACORDA :  
 
Contractar a personal tècnic per a realitzar el PLA D’ACCIÓ PER A LA  DINAMITZACIÓ DE TURISME 
SOSTENIBLE AL TERRITORI de la Vall d’Arbúcies, amb un cost de  16.486 € (setze mil quatre-cents 
vuitanta-sis euros), equivalent a  6 mesos de contractació de personal amb cicle formatiu o grau 
universitari. 
 
Contingut i plantejament de la iniciativa : 
 
El Pla d’Actuació anual per a la dinamització del turisme sostenible a la Vall d’Arbúcies, ha de ser 
el full de ruta de l’Ajuntament d’Arbúcies de mitjans del 2022 a mitjans del 2023 per a assolir els 
objectius plantejats a les línies estratègiques del document PLA DE DINAMITZACIÓ DE TURISME 
SOSTENIBLE AL TERRITORI de la Vall d’Arbúcies 2022-2025. 

Aquest pla d’acció ha de definir i ordenar els objectius que volem assolir durant aquest període i 
els passos que hem de fer per aconseguir-los.   

En el Pla d’acció ha d’apostar per un turisme de proximitat, incentivant el consum de 

producte local. 

A més, ha de posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat amb la creació d’una 

identitat i de marca de territori  

Hi ha una clara aposta, també, en crear producte per donar resposta a la demanda de rutes de 

senderisme i BTT al territori. Es promourà el cicloturisme i es donaran a conèixer els recursos 

turístics menys del municipi per descongestionar els punts amb més presència de visitants i així  

Es valora molt positivament contractar una persona del territori  coneixedor dels recursos i agents 
turístics per a dur a terme Pla d’acció anual, així com que estigui en contacte directe amb la 
Técnica de turisme i el regidor d’aquesta àrea. 
 



 
 

 

 
 

Per portar endavant aquest Pla d’acció anual, l’àrea de turisme de l’Ajuntame nt ha marcat unes  
línees de treball entorn la sostenibilitat i el turisme  com a sector central de les estratègies a 
seguir. 
 
Objectiu  
 
Es vol comptar amb un Pla d’acció per a la dinamització del turisme sostenible de la Vall 
d’Arbúcies, Parc Natural del Montseny per a definir i ordenar els objectius que volem assolir 
durant aquest període i els passos que hem de fer per aconseguir-los. 
 
Metodologia 
 
El turisme és una activitat econòmica molt transversal que inclou de manera directa sectors com 
el transport, l’allotjament, el comerç, la restauració, la cultura, l’esport o la construcció, als que 
cal afegir sectors com l’educació o la salut en el cas de certs segments de turisme especialitzat. A 
més, aquest sector té un impacte directe en sectors com l’agroalimentari, l’industrial o el financer, 
així com també, requereix d’un reforç en els serveis públics, les infraestructures, la neteja, els 
residus, la seguretat o els subministres d’aigua i energia. El turisme té, per tant, una important 
capacitat de dinamització i de creació d’ocupació en la majoria dels sectors econòmics de manera 
directa indirecta. 
 
Tant la planificació estratègica d’una destinació com després la seva gestió han de tenir en 
compte una visió molt més amplia i disciplinar que la estricament turística orientada a atraure 
visitants en base a una oferta atractiva. 
 
 
Per tant, caldrà redactar un pla d’acció anual que ens permeti executar les activitats 
corresponents per a poder assolir els objectius de les línies estratègiques abans esmentades.  
 
 
Disseny, implementació i resultats previstos: 
 
El regidor de l’àrea de turisme, juntament amb l’equip de govern i la Técnica de turisme 
s’encarregarà de realitzar el seguiment dels indicadors en cada procés a fi de poder analitzar i 
detectar les accions correctives de millora que es considerin necessàries. 
 
 Cronograma, detallat i coherent amb el desenvolupament de l'estudi  
 
Febrer– Abril 2022 Redacció del Pla d’Acció anual 2022-2023. Sol·licitud de finançament per a 
posar en marxa les activitats sol·licitades. 
 
Maig– Agost 2022 Execució i seguiment de les actuacions descrites al Pla d’acció.  
 
Pressupost 
 
Contractació de personal tècnic amb cicle formatiu o grau universitari amb un cost total de  
16.635 € (setze mil sis-cents trenta-cinc euros), equivalent a  6 mesos de contractació. 



 
 

 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.4.- Sol·licitar subvenció projectes sigulars de la Diputació de Girona 
 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions per fomentar projectes singulars de desenvolupament 

econòmic local, que ha convocat la Diputació de Girona. 
 
S’ACORDA: 
 
 
·Presentar-se a la convocatòria abans esmentada amb el projecte Pla de dinamització turística de 
la Vall d’Arbúcies aprovat el 25/01/2022, que consta de les següents línies estratègiques: 
 
2.1 Creació d’una marca turística: VALL D’ARBÚCIES, EL JARDÍ DEL MONTSENY.  
2.2 Desenvolupament de productes a través dels recursos i actius del territori.  
2.3 Estructura i desenvolupament de la promoció i comercialització turística.  
2.4 Creació del “ PUNT D’ESPORT I NATURA CAN PONS”  
2.5 Creació de l’Oficina de Turisme d’Arbúcies i punt d’informació del Parc Natural del Montseny. 
 
Atès que aquest Pla consta de varies línies estratègiques, es sol·licita la subvenció per a actuar en 
la línia 2.4  Creació del “ PUNT D’ESPORT I NATURA CAN PONS”, sempre adaptant-se a la situació 
actual del sector turístic i actuant amb les premisses de sostenibilitat, resiliència i donar noves 
oportunitats d’ocupació al sector. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Informe favorable a la petició presentada per COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES S.L., per a 
la instal·lació d’un establiment de venda de productes pirotècnics el mes de juny de 2022 
 
 
En data 10 de gener de 2022 COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES S.L., va sol·licitar instal·lar una 
caseta de venda de material pirotècnic a l’Avinguda del Països Catalans, intersecció amb Camí del 
Molí. 
 
Vista la petició de la Subdelegació del Govern a Girona del dia 10 de gener de 2022, demanant 
que l’Ajuntament informi al respecte. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Policia Local d’Arbúcies.  
 



 
 

 

 
 

Vist l’informe favorable emès al respecte per l’enginyer municipal.  
 
Vist el Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre, per qual s’aprova el Reglament d’articles 
pirotècnics i cartutxeria, i de la seva instrucció tècnica Complementària núm. 17, condicionant el 
permís d’obertura de l’activitat a la presentació de l’Autorització per la venda de pirotècnia 
atorgada per la Subdelegació del Govern a Girona 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Informar favorablement la petició presentada per COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES 
S.L., per a la instal·lació de l’establiment de venda de productes pirotècnics, del 16 al 23 de juny 
de 2022, a ubicar a l’avinguda del Països Catalans, intersecció amb el Camí del Molí, just al costat 
de la zona d’estacionament entre el pas de vianants i la rotonda de la GI -552 d’Arbúcies. 
 
Segon.- Trametre aquest acord a la Subdelegació del Govern de Girona i sol·licitar a la 
Subdelegació del Govern que ens envií la corresponent autorització 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.2.- Llicència d'obra menor 18/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 18/2020, per a la construcció d’una 

línia aèria des del CD GE12737 fins a Can Jep Vilar, a favor de Martin Jose Grinberg. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 196,51 €, liquidat provisionalment el 24 d’abril de 2020.  
 

- 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 24 d’abril de  2020. 
 

- 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 de gener de 2022, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 Caldrà donar compliment a les condicions fixades en l’informe de l’ens gestor del Parc 
les quals transcrivim a continuació: 

o En els cas dels suports del tram aeri de la línia cal fer un tractament cromàtic 
dels nous suports per tal de millorar el mimetisme amb la vegetació del seu 
entorn, amb pintura de color verd oliva mate (RAL 6015). 

o El canvi de suport també haurà d’incorporar mesures de seguretat sobre la 
fauna, per la qual cosa es considera que el disseny de la torre en portell és més 
segur per evitar l’electrocució d’aus. Tot això per a reduir el seu impacte 
negatiu sobre la vegetació, la fauna i el paisatge. 

 Caldrà donar compliment a les condicions generals i particulars detallades a la 
Resolució d’autorització d’obres en encreuament aeri de l’expedient UDPH2020001461 
de l’Agència Catalana de l’Aigua de data (document 7168282).  

 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: 

 Full d’assumeix de la direcció d’obra, degudament signat. Caldrà que s’acompanyi 
d’un certificat de col·legiació on hi consti que disposa de la corresponent assegurança 
de responsabilitat professional en vigor. 

 Nomenament de contractista, degudament signat. Caldrà que s’acompanyi amb la 
seva declaració censal d’alta (model 036 de l’Agència Tributària). 

 
- Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant. 



 
 

 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
4.3.- Devolució fiança d'obertura de rases de la comunicació prèvia d'obres mínimes 44/2021 
 
 
Vista la sol·licitud amb registre E2021006627 presentada per Abelardo Martin Olmos el 15 
d’octubre de 2021, en la qual sol·licita la devolució de la fiança d’obertura de rases de la 
comunicació prèvia d'obres mínimes 44/2021 per un import de 120,00 €.  
 
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 004/2022/84NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la total devolució de l’import de la fiança.  
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Abelardo Martin Olmos  la fiança d’obertura de rases de la comunicació prèvia 

d'obres mínimes 44/2021 per un import de 120,00 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.4.- Llicència d'obra menor 29/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 29/2021, per a la instal·lació de 

plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum a l’habitatge situat al carrer Maus, 32, a favor de 
Solar Profit Energy Services S.L. 
 
 



 
 

 

 
 

 
- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 

de la present llicència per un import de 18,41 €, liquidat provisionalment el 4 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 4 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. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 13 de gener de 2022, que entre d’altres coses diu el següent:  

 
“....cal reiterar la necessitat de complir amb les següents condicions d’execució: 

 La instal·lació de les plaques serà coplanar amb la coberta, admetent un diferencial 
màxim entre aquestes i la teulada de 20 cms. 

 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  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
4.5.- Llicència d'obra menor 49/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 49/2021, per legalitzar la 

instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum a Can Mollera (veïnat de 
Pocafarina) a favor de Cristina Parera Marchante. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 19,13 €. L’import liquidat provisionalment el 10 de 
novembre de 2021, va ser de 0.00 €. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 100,00 €. L’import liquidat provisionalment el 10 de novembre de 2021, va ser de 
0.00 €. 
 

- 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 no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals la 
quantitat de 19,13 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres pendent. 
 

- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals la 
quantitat de 100,00 € en concepte de taxa d’obertura de l’expedient pendent. 
 

- Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.6.- Denegació llicència d’obra menor 54/2021 
 
Aquest punt NO S’APROVA. De moment queda sobre la taula a l’espera d’efectuar la consulta al 
tècnic respecte d’alguns dubtes que ha  sorgit. 
  
 
 



 
 

 

 
 

 
4.7.- Canvi de titular de la llicència d'obra major 14/2019 
 
Vist que en data 11 de maig de 2020 la Junta de Govern Local va acordar atorgar llicència d’obra 
major, amb número d’expedient 14/2019, per a la re forma i ampliació de la masia dels Graners 
(veïnat del Vidal), a favor de Casa Graners S.L. 
 
Vist que en data 18 de gener de 2022 i registre E2022000304, Casa Graners S.L. sol.licita el canvi de 
titular de la llicència a favor d’Antoni Vilaplana Banqué, per tancament de la societat. 
 
S’ACORDA: 
 
- Aprovar el canvi de titular de la llicència d’obra major 14/2019, per a la reforma i ampliació  

de la masia dels Graners (veïnat del Vidal), a favor d’Antoni Vilaplana Banqué. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa de canvi de titular per un import de 50,00 €, 
liquidada provisionalment el 20 de gener de 2022. 
 

- El nou titular passa a adquirir els drets de l’antic titular sobre la llicència, alhora que es fa 
càrrec de la totalitat dels deures prèviament adquirits per l’antic titular, deures dels quals ha 
estat degudament informat i que ha acceptat sense cap tipus de reserva.  
 

- Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord a l’antic i al nou titular. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
5.1.- Llicència d'obra menor 44/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 44/2021, per a la substitució de la 

coberta de l'edifici del sistema d'intercanvi de la Planta embotelladora d'Aigua de Viladrau 
situada al Camí Vell de Viladrau, s/n, a favor de Nestlé España S.A. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 328,32 €, liquidat provisionalment el 24 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 24 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 20 de gener de 2022, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
 

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

 La intervenció no pot comportar un increment de la superfície de sòl ni volum edificats.  

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

 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 es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.2.- Llicència d'obra menor 46/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 



 
 

 

 
 

 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 46/2021, per a la Implantació de 

dues estacions de recarrega per a vehicles elèctrics a la planta embotelladora d'Aigua de Viladrau 
situada al Camí Vell de Viladrau, s/n, a favor de Nestlé España S.A. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 1.074,30 €, liquidat provisionalment el 10 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 10 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 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. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l ’informe de l’arquitecte 
municipal del 20 de gener de 2022, que entre d’altres coses diu el següent:  

 
 

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

 La rasa per a la instal·lació de les línies PDR1 i PDR2 prevista al nord-oest de la nau 
s’haurà de realitzar en sòl transformat, sense afectar en cap cas a sòl lliure d’edificació 
i/o urbanització. 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possib le impacte alhora de desplaçar els 
materials i la runa originada pels treballs. 

 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 es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.3.- Llicència d'obra menor 51/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 51/2021, per a la reforma interior 

de les oficines de logística i infermeria de la planta embotelladora d'Aigua de Viladrau situada al 
Camí Vell de Viladrau, s/n, a favor de Nestlé España S.A. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 248,03 €, liquidat provisionalment el 30 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 30 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 20 de gener de 2022, 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. 

 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 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’e fecte 
que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
 
 
Signat electrònicament, 
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