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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 31 DE GENER DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2022000004  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 31 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 
 
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 24 de gener 
de 2022. 
 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Ajuts Socials 
 
Vista la relació d’informes Socials : 
 
 
S’ ACORDA: 
 
Atorgar els següents ajuts socials a: 
 
 
DATA              EXPEDIENTS      BENEFICIARI      EUROS     PAGAMENTS  
 
 
14/01/2022   X2022000181   F.S.A.                  410€         EFECTIU 
 
12/01/2022   X2022000174   J.F.C.                   300€         EFECTIU 
 
12/01/2022   X2022000175    R.S.B.                 200€         EFECTIU 
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03/01/2022   X2022000179    R.P.G.                150€         EFECTIU 
 
14/01/2022   X2022000177    F.P.Q.                414,15€     TRANSFER. APARHOTEL LES AGUDES  
 
 
 
                                                SUMA TOTAL DE 1.037,04 EUROS  
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.2.- Sol·licitud subvenció a Diputació de Girona per Servei Local d'Habitatge  
 
 
“Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions de l’Àrea d’Hisenda, Administració, 
Promoció Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de Girona adreçades a ajuntaments i 
publicades en el BOP de Girona núm. 227 de data 26/11/2021, que fan referència a les Bases 
específiques reguladores de Subvencions per estudis, programes i projectes locals en l’àmbit de 
les polítiques d’habitatge.” 
 
S’ACORDA: 
 
Acollir-s’hi i sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per l’import de  10000 € i amb un 
pressupost total de 16.552,16 €, destinada al projecte “SERVEI LOCAL D’HABITATGE”. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Urbanisme 
 
3.1.- Subvenció rehabilitació façanes de la comunicació prèvia d'obres mínimes 76/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada per Julia Martin Sanchez el 9 de desembre de 2021, en la qual sol·licita 
una subvenció per a rehabilitació de la façana de l’habitatge situat al carrer Germana Cecília, 12. 
 
Vist que l’habitatge reuneixen totes les condicions establertes en l’article 3 de l’ordenança fiscal 
municipal numero 30, reguladora de les subvencions i ajuts per a rehabilitació de façanes. 
 
Vist que el sol·licitant reuneix totes les obligacions establertes en l’article 6 de l’ordenança fiscal 
municipal numero 30, reguladora de les subvencions i ajuts per a rehabilitació de façanes.  
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Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 012/2022/146DI en el qual es valora i 
quantifica les subvencions a atorgar, en base a l’article 4 de l’ordenança fiscal municipal numero 30, 
reguladora de les subvencions i ajuts per a rehabilitació de façanes.  
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 013/2022/146DF en el qual es proposa 
que es faci efectiu el pagament perquè les obres han finalitzat adequant-se a les condicions 
establertes en la normativa vigent. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  Atorgar al sol·licitant, una subvenció de 63,64 € corresponent al 20% del pressupost 

d’execució material presentat en la comunicació prèvia d’obres mínimes 76/2021. 
 
Segon -  Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant.  
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.2.- Devolució fiança d'obertura de rases de la comunicació prèvia d'obres mínimes 87/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada per Natàlia Ridorsa Marfà el 17 de gener de 2022, amb registre 
d’entrada E2022000257, en la qual sol·licita la devolució de la fiança d’obertura de rases de la 
comunicació prèvia d'obres mínimes 87/2021 per un import de 164,00 €. 
 
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 011/2022/85NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la total devolució de l’import de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Natàlia Ridorsa Marfà la fiança d’obertura de rases de la comunicació prèvia 

d'obres mínimes 87/2021 per un import de 164,00 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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4.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
4.1.- Denegació llicència d'obra menor 54/2021 
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obra menor, amb número d’expedient 54/2021, per a l’ampliació d’un 
cobert agrícola existent situat al polígon de rustica 16, parcel·la 9, d’Arbúcies, efectuada el 2 de 
desembre de 2021 amb registre E2021007894 per Manel Roura Maso. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal del 13 de gener de 2022 que transcrit literalment diu:  

“Antecedents           

En data 2 de desembre de 2021 i mitjançant instància amb registre d’entrada E2021007894 
l’interessat ha aportat la documentació següent en el marc de la sol·licitud d’una llicència 
urbanística per a l’ampliació d’un cobert agrícola existent: 

 “Memòria tècnica de construcció de dos coberts agrícoles arrambats als murs de façanes 
laterals del cobert de la finca propietat de Manel Roura Maso al TM d’Arbúcies”, 
document subscrit per l’arquitecte tècnic Gerard Cabrero.  

 Documentació tècnica i administrativa diversa (full d’assumeix de la supervisió de les 
obres, etc.). 

Característiques de l’actuació         

D’acord amb la documentació presentada es pretén l’ampliació d’un cobert agrícola existent a la 
finca de referència, de 55,20 m2 de superfície construïda i d’una sola planta, mitjançant l’addició 
de dos nous coberts, de 41,20 i 40 m2 respectivament, sense justificar-ne en cap moment la seva 
necessitat. 

Els nous coberts proposats s’haurien previst de paret de maó ceràmic (sense revestir?), b iguetes 
de formigó i coberta de planxa metàl·lica. 

Règim jurídic aplicable         

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

D’acord amb l’article 187.2.c del TRLUC les obres de reforma, millora o manteniment que afectin a  
edificacions situades en sòl no urbanitzable també estaran subjectes a la sol·licitud i obtenció de 
la corresponent llicència prèvia. 

En aquest cas l’ús de l’edificació existent és agrícola i la suma de la superfície existent més la 
proposada seria inferior al topall fixat pel TRLUC de manera que no seria necessari de tramitar-ho 
com a un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable d’acord amb els articles 
concordants del Decret 64/2014, de 13 de maig. 

Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al 
municipi d’Arbúcies. 
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D’acord amb el contingut de l’article 22.1 d’aquesta ordenança totes les actuacions en sòl no 
urbanitzable resten sotmeses a llicència, havent d’indicar no obstant això que l’ampliació 
proposada és superior a 25 m2 per la qual cosa caldria considerar-ho com a una obra major, 
havent de complir la documentació tècnica amb els mínims fixats a l’article 15è de l’Ordenança.  

Normativa d’aplicació         

D’acord amb el vigent Pla General d’Ordenació Urbana d’Arbúcies la present actuació afecta a una 
finca ubicada en un sòl classificat de  no urbanitzable i qualificat de Sòl no urbanitzable en règim 
general, per la qual cosa hi resulten especialment d’aplicació els articles 5.1 i 5.2 de la normativa 
del Pla vigent. 

Més enllà d’això, és un àmbit que el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines qualifica de 
sòls d’especial protecció i que la recent revisió de límits del Parc Natural del Montseny inclouria 
dins d’aquest. 

Consideracions          

En relació al compliment de la normativa urbanística que li és d’aplicació: 

 Si bé de l’article 5.5.2 se’n desprèn la possibilitat de noves construccions d’acord amb 
l’art. 47 del TRLUC (Decret legislatiu 1/90 en el text de les normes del PGOU) és 
evident que la viabilitat d’aquestes recau en una detallada justificació de la seva 
necessitat atès que, per principi, el sòl no urbanitzable l’hem d’entendre com a un sòl 
no edificable. 

En aquest sentit el projecte presentat no aporta cap dada al respecte, havent 
d’assenyalar fins i tot que si bé la finca té una superfície de l’ordre de 10 ha. només un 
àmbit de l’ordre de 0,7ha té la condició de sòl agrari.  

Si tenim en compte que ja hi ha un cobert agrícola existent a la finca (caldria saber si 
legalment implantat), aquest hauria de resultar més que suficient per la seva gestió. 

No compleix atès que a la finca no hi ha declarada cap activitat ni agrària ni forestal 
que justifiqui la necessitat de l’ampliació proposada.  

 Tota nova edificació en sòl no urbanitzable ha de respondre a acabats adients al tipus 
de sòl on s’ubica als efectes d’aconseguir una correcta integració d’aquesta en el sòl 
que l’envolta, condició que ni el cobert existent ni les ampliacions proposades 
compleixen en cap moment atès que no s’hi preveu l’arrebossat i pintat de les façanes 
ni una coberta de teula ceràmica. 

No compleix. 

En relació a altres aspectes: 

 La documentació tècnica i administrativa aportada és insuficient atesa la tipologia i 
abast de l’obra projectada perquè segons l’Ordenança municipal vigent tota 
construcció de més de 25 m2 té la condició d’obra major la qual requereix la 
presentació d’un projecte complet degudament visat.  

No compleix. 
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 La recent inclusió d’aquesta finca dins dels nous límits del Parc faria a priori necessari 
de disposar també de l’informe favorable (preceptiu i vinculant) de l’ens gestor del 
Parc. 

No compleix. 

Conclusions           

D’acord amb les consideracions formulades NO és procedent d’informar FAVORABLEMENT la 
documentació presentada i, per tant, cal DENEGAR la concessió de la present llicència per a 
“l’ampliació d’un cobert agrícola existent en sòl no urbanitzable” atès que no dona compliment a 
la normativa urbanística que li resulta d’aplicació, especialment perquè en cap moment se’n 
justifica la seva necessitat.” 

 
S’ACORDA: 
 
 
- DENEGAR la llicència d’obra menor, amb número d’expedient 54/2021, per a l’ampliació 

d’un cobert agrícola existent situat al polígon de  rustica 16, parcel·la 9, d’Arbúcies a favor de 
Manel Roura Maso, en base a les consideracions i conclusions detallades en l’informe de 
l’arquitecte municipal del 13 de gener de 2022. 
 

- 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 2 de desembre de 2021, va ser de 
0,00€. 
 

- Disposar que des de Secretaria 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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