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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE FEBRER DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2022000008  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 28 de febrer 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 21 de febrer 
de 2022. 
 
2.0.- Educació i ensenyament 
 
2.1.- Ajut social quota Jardinet 
 
Vist l’informe social on es detalla la situació familiar de la senyora C. i el seu fill de 2 anys . 
 
Tenint en compte que la senyora es troba en procés de separació i de regulació de la custòdia del 
seu fill E. 
 
Veient que la Senyora C. no disposa d’ingressos econòmics i que des del Servei Bàsic d’Atenció 
Social se l’ha orientat a sol·licitar les prestacions social i a la recerca activa de feina. 
 
Valorant que és important pel menor mantenir un entorn estructurat i que el fet d’acudir a la llar 
potencia hàbits i rutines que l’ajudaran al seu traspàs a P3 al curs vinent.  
 
I tenint en compte el que regula l’ordenança municipal en matèria de bonificacions,  
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S’ACORDA 
 
Dotar la Senyora C. d’una beca del 90% de la quota de la Llar d’infants durant el primer trimestre 
de l’any 2022. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- Aprovació destinació subvenció FCEC 2022 Diputació de Girona 
 
Vistes les bases específiques de la Diputació de Girona, reguladores de les subvencions del Fons 
de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 (BOP de Girona núm. 246 de 27 de desembre de 2021). 
 
Atès que, segons acord de la JGL de la Diputació de Girona de data 1 de febrer de 2022, al nostre 
ajuntament li correspon l’any 2022 la quantitat de 153.859,07 €. 
 
Vist el que estableixen les bases reguladores. 
 
S’ ACORDA 
 
Sol.licitar a la Diputació de Girona l’aplicació de la subvenció del FCEC 2022 a les següents 
actuacions: 
 
CAPÍTOL 

PRESSUPOST 

LÍNIES DE 

SUBVENCIÓ 

PETICIONS CONCEPTE PRESSUPOST 

IVA INCLÒS 

SUBVENCIÓ ALTRES 

AJUNT 
CAPÍTOL II ÀMBIT 

CULTURAL 

CULT-1 “ESCÈNICS” 

programació 
cul tura l  2022 

3.327,19 3.327,19 0,00 

CULT-2 BIBLIOTEQUES 2.218,13 2.218,13 0,00 
CULT-3 ACTIV.CULTURALS 

DIVERSES 
16.635,93 16.635,93 0,00 

   TOTAL PARCIAL 22.181,25 22.181,25 0,00 
CAPÍTOL II DESPESES 

CORRENTS 
CARÀCTER 
OBLIGATORI 

1 TASQUES DE 

MANTENIMENT, 
D’ENJARDINAMENT 
I DE NETEJA EN EL 

CEMENTIRI 
MUNICIPAL 

6.352,50 6.352,50 0,00 

2 NETEJA VIÀRIA 
DURANT UNS 7 
MESOS 

58.775,64 58.775,64 0,00 

3 CONSUM ELÈCTRIC 
D’ENLLUMENAT 

PÚBLIC DURANT 
UNS 7 MESOS 

60.565,61 60.565,61 0,00 

 TOTAL CAP II  TOTAL PARCIAL 125.693,75 125.693,75 0,00 

CAMINS   Actuacions  en 
camins municipals o 
d’ús  públic genera l  

3.200,00 2.800,00 400,00 

NOVES   Renovació de 3.200,00 3.184,07 15,93 
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TECNOLOGIES maquinària, xarxes  
i /o programari  

d’acord amb les  
bases  aprovades  

       
   TOTAL GENERAL 154.275,00 153.859,07 415,93 

 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
4.0.- Joventut 
 
4.1.- Sol·licitud Skatepark pel 5 de març La Petjada 
 
 
Vista la instància presentada per La Petjada demanant el 5 de març l’espai de l’skatepark de 17 a 
22h.  
 
Vist que sol·liciten un punt de llum, un focus i dues taules per l’execució dels diferents concerts.  
 
S’ACORDA:  
 
Acceptar la sol·licitud, sense que sigui possible celebrar-ho en l’espai proposat per coincidència 
amb altres activitats. 
 
Donant l’alternativa de realitzar-ho en un altre lloc a determinar de comú acord amb les parts.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
5.0.- Medi ambient 
 
5.1.- Bonificació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
 
 
El Sr. Georgi Ivanov Mihov amb NIE X6584191G ha sol·licitat una bonificació en l’Impost sobre 

Vehicles de Tracció Mecànica per al seu vehicle marca i model SUBARU XV i amb matrícula 

4029LKZ. 
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El vehicle SUBARU XV és un cotxe que funciona amb GLP, Gas Liquat de Petroli.  

Segons la Direcció General de Trànsit el vehicle amb matrícula 4029LKZ, segons les emissions 

emeses, li correspon el distintiu ambiental ECO. 

 

Segons l’ordenança fiscal número 3 d’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, en el seu article 

8è de bonificacions, i més concretament el punt 8.1. de bonificacions segons l’eficiència del 

vehicle, determina quina bonificació li correspon a cada vehicle segons la seva etiqueta ambiental. 

En el cas de vehicles amb etiqueta ECO, els correspon una bonificació del 10%.  

 

Vista la classificació del vehicle segons la Direcció General de Trànsit i vista l’ordenança fiscal 

municipal núm. 3 d’Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica,  

 

S’ACORDA  

 

L’aplicació d’una bonificació del 10% sobre l’impost sobre vehicles de tracció mecànica al vehicle 

amb matrícula 4029LKZ propietat del Sr. Georgi Ivanov Mihov. 

 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
6.0.- Urbanisme 
 
6.1.- Pròrroga del termini d’inici de les obres de la llicència d'obra major 1/2021 
 
Vist que en data 22 de febrer de 2021 la Junta de Govern Local va atorgar llicència d’obra major, amb 
número d’expedient 1/2021, per a la reforma i ampliació de la masia de Can Clos (veïnat de Joanet) a 
favor de Ramon Beulas Pascual. 
 
Vist que la llicència d’obres atorgada especifica que les obres han de començar en el  termini màxim 
d’1 any i acabar en el termini màxim de 3 anys, i que 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. 
 
Vist que en data 19 de febrer de 2022 i registre E2022001169 el titular, a través del seu representant, 
exposa que no ha pogut començar les obres i sol.licita una pròrroga per poder iniciar-les. 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar una pròrroga del termini d’inici de les obres de la llicència d’obra major, amb número 

d’expedient 1/2021, per a la reforma i ampliació de la masia de Can Clos (veïnat de Joanet) a favor 
de Ramon Beulas Pascual. 
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- Aquesta pròrroga té una vigència de 6 mesos i no modifica cap altre punt de la llicència 
d’obres atorgada per la Junta de Govern Local en data 22 de febrer de 2021.  

 
- Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
6.2.- Modificació de la llicència d'obra major 18/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Aprovar la modificació de la 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, i autoritzar l’inici de les 
obres. 
 

- Aprovar la liquidació complementària de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de la present modificació per un import de 445,10 €, liquidat provisionalment el 11 de 
febrer de 2022. 
 

- Aquesta modificació, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de 
l’arquitecte municipal del 17 de febrer de 2022, 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.  
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 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.” 
 

- Serà obligatori presentar al registre d’entrada municipal els originals de la documentació 
objecte d’aquesta la modificació, degudament visada i signada.  

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
6.3.- Aprovació prèvia projecte d’actuació especifica Terrers 
 
 
Vista la instància genèrica amb registre d’entrada número E2021006414 de data 4 d’octubre de 
2021 presentada per Pitança S.A. en la qual sol·licita la tramitació i aprovació del projecte d’actuació 
específica en sòl no urbanitzable per a una instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum a la 
masia de Terrers (veïnat de Cerdans) en el terme municipal d’Arbúcies. 
 
Vist l’informe tècnic de data 10 de novembre 2021 emès per l’arquitecte municipal, el qual 
conclou que un cop revisat el projecte es pot informar favorablement i, conseqüentment, resulta 
possible iniciar la seva tramitació d’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC) i el que estableix el Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 
(RPLUC). 
 
Vist que d’acord amb l’article 51 del RPLUC, s’ha sotmès el projecte a exposició pública durant el 
termini d’un mes al tauler d’edictes electrònic municipal i s’ha publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona (número 224 de data 23 de novembre de 2021). 
 
Vist que durant el termini d’exposició pública NO s’han presentat al·legacions al respecte, segons 
certificat emès per la Secretària municipal de data 3 de gener de 2022. 
 
Vist que d’acord amb l’article 52.1 del RPLUC, simultàniament a l’acte de tràmit d’informació 
pública, s’han sol·licitat els informes al departament competent en matèria de cultura, al 
departament competent en matèria agricultura i ramaderia, al departament competent en 
matèria de medi ambient i medi natural , a l’administració hidràulica, a l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya, i a l’Oficina Gestora del Parc Natural del Montseny.  
 
Vist que s’han rebut tots els informes en sentit favorable  amb l’única excepció de l’informe del 
departament competent en matèria agricultura i ramaderia, en el qual s’estableixen un seguit de 
recomanacions encaminades a minimitzar l’afectació sobre el medi natural i, sobretot, la reducció 
de les superfícies de conreu. 
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Vist que no s’ha rebut l’informe del departament competent en matèria de medi ambient i medi 
natural, dins del termini màxim establert en l’article 52.3 del RPLUC. 
 
Vist l’informe tècnic de data 17 de febrer de 2022 emès per l’arquitecte municipal, el qual conclou 
que atès el resultat de la informació pública, les conclusions dels informes sol·licitats, i havent 
transcorregut el termini màxim establert en l’article 53.1 del RPLUC, es pot informar 
favorablement el projecte, i conseqüentment resulta possible la seva aprovació prèvia.  
 
S’ACORDA 
 
PRIMER - Aprovar amb caràcter previ el projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per a 
una instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum a la masia de Terrers (veïnat de Cerdans) en el 
terme municipal d’Arbúcies. 
 
SEGON - Aprovar la tramesa d’aquest acord, així com la resta de documents i informes que 
formen part de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per a la seva 
aprovació definitiva en el termini màxim establert en l’article 55.1 del RPLUC. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.4.- Llicència d'obra major 19/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 19/2021, per a la reforma i 

consolidació de la casa rural de Can Gil (veïnat de Pocafarina) a favor de Maria Mercedes García 
Mas. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 2.594,77 €, liquidat provisionalment el 19 d’octubre 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 19 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. 
 

- 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.  
 

- 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 17 de febrer 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 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’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, degudament signat per un gestor de  residus autoritzat. 

 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 es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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6.5.- Llicència d'obra menor 56/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 56/2021, per a la construcció de 

murs de contenció i camí d’accés a la parcel·la situada al número 73 de la urbanització Sector 
Sud, a favor de Joaquim Doblado Piedehierro. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 510,26 €, liquidat provisionalment el 8 de febrer de 2022.  
 

- 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 8 de febrer de 2022.  
 

- 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. 
 

- 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: 

 Certificat de col·legiació del director facultatiu de l’obra, degudament signat, on hi 
consti que disposa de la corresponent assegurança de responsabilitat professional en 
vigor. 

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra, degudament 
signat. Si no està visat pel col·legi professional corresponent, 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).  
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- Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
6.6.- Llicència d'obra menor 4/2022 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència urbanística d’alteració del medi rural, amb número d’expedient 4/2022, per 

a l’arranjament de la pista forestal d’accés al Vidal des de la carretera GI -543, a favor de 
Patrimonial Joan Grau S.L. 
 

- 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 8 de febrer de 2022. 
 

- 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 
tècnic municipal del 23 de febrer de 2022, que entre d’altres coses diu el següent: 
 

“.....cal condicionar l’execució d’aquestes obres al compliment de les condicions següents:  

 D’acord amb l’informe preceptiu del Parc Natural del Montseny, es considera arranjament 
estrictament la simple millora del ferm del camí amb aportació del material especificat 
en la memòria, reparació de cunetes i neteja d’embornals. 

 No s’admet cap ampliació del camí en el marc de la llicència atorgada atès que l’impacte 
derivat de les ampliacions del camí requeriria la tramitació i corresponent aprovació d’un 
projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable.  
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 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de desplaçar els 
materials, terra i runa originada pels treballs de manteniment projectats. 

 La runa originada i/o terra sobrant haurà de ser retirada de la finca i transportada fins a 
un destí prèviament autoritzat, no allargant l’acumulació d’aquestes a l’obra de manera 
innecessària. 

 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: 

 Memòria tècnica juntament amb els seus annexes, degudament signats pel tècnic 
redactor. 

 Nomenament de contractista, degudament signat. 
 

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