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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 14 DE MARÇ DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2022000010  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 14 de març 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 7 de març 
de 2022. 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Liquidació corresponent a l´exercici 2021 de l´Oficina d´Habitatge del Baix Montseny 
 
Vist el conveni de col.laboració signat el 8 de juliol de 2021 entre els ajuntaments d´Arbúcies, 
Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera per al manteniment de l´Oficina 
d´Habitatge del Baix Montseny. 
 
Vist que el pacte vuitè del conveni estipula que l´Ajuntament de Sant Celoni assumeix a 
l´avançada les despeses de l´Oficina d´Habitatge del Baix Montseny, i que quan es coneguin les 
despeses reals hagudes presentarà a la resta d´ajuntaments la liquidació definitiva del pressupost 
de l´Oficina referida a l´any anterior, amb la distribuició d´aportacions pendents de la resta 
d´ajuntaments signants. 
 
Vista la resolució d´alcaldia de l´Ajuntament de Sant Celoni signada el 14 de febrer de 2022 en la 
qual es resol aprovar la liquidació definitiva de l´any 2021 de l´Oficina d´Habitatge del Baix 
Montseny i la distribuició d´aportacions pendents de la resta d´ajuntaments signants.  
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Vist que el pacte vuitè del conveni estipula que els ajuntaments procediran, dins el termini de 30 
dies naturals des de la recepció de la comunicació en tal sentit, a efectuar l´inrés a l´Ajuntament 
de Sant Celoni de la quantitat indicada en dita liquidació. 
 
S´ACORDA 
 
Primer - Pagar la liquidació definitiva de l´any 2021 de l´Oficina d´Habitatge del Baix Montseny   

corresponent a l´Ajuntament d´Arbúcies i quantificada en 90,67€ 
 
Segon – Disposar que des de Secretaria  i intervenció es notifiqui el present acord a l´Ajuntament 

de Sant Celoni. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
2.2.- Sol·licitud subvenció Dipsalut programa PM07 
 

“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions en matèria 
de condicions de estils de vida  per a ajuntaments, organismes dependents i entitats 

municipals descentralitzades de la demarcació de Girona (Pm07) corresponents a l’any 
2022, del Organisme Autònom de Salut Pùblica de la Diputació de Griona (DIPSALUT) 
 
  
S’ACORDA 
 
Acollir-s’hi i sol·licitar a DIPSALUT Girona una subvenció per un import de 12.500 €, destinada al 
projecte “Educadora comunitaria” 
 
 
 
Signat electrònicament, 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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3.0.- Comunicació i noves tecnologies 
 
3.1.- Contractació d'actuacions preventives en matèria de ciberseguretat en la infraestructura 
de la xarxa de telecomunicacions municipal 
 

1. En data 7 de març de 2022 el tècnic informàtic emet un informe tècnic descrivint la 
necessitat de contractar tres serveis en l’àmbit de la seguretat tecnològica en la 
infraestructura de la xarxa informàtica de l’Ajuntament d’Arbúcies com a pilar estructural 
de la Ciberseguretat.  

 
2. L’empresa Corporació Megatel SL emet els següent pressupostos d’actuació segons les 

necessitats descrites pel tècnic informàtic municipal:  
 

Núm.  Concepte 
Import 

(sense IVA) 

Import 

(amb IVA) 

PR2101-1072 
Redacció d’inventari de la infraestructura de xarxa 
informàtica municipal, descripció d’accions a prendre per 
millorar la seguretat de la mateixa, proposta de millores  

648,00 € 784,08 € 

PR2102-1086 
Subministrament, instal·lació i  configuració d’un 

encaminador Mikrotik RBD53IG-5HACD2HND 
200,11 € 242,13 € 

PR1910-0893 
Subministrament, instal·lació i  configuració d’un nou AP 
de la intranet municipal per a l’edifici de Can Cornet 

386,42 € 467,57 € 

 
3. En data 7 de març de 2022 l’alcalde signa l’informe de contractació conforme que no 

s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació (article 118.2 de la Llei 9/2017 LCSP).  

 
Per a tot això,  
 
S’ACORDA 
 

1. Adjudicar la contractació dels tres projectes anteriorment descrits a Corporació Megatel 
SL  

 
2. Imputar la despesa total de 1.234,53 € +21% IVA, total 1.493,78 € a la partida número 

920,626,01 del Pressupost Municipal 2022 
 

3. Notificar a l’empresa adjudicatària Corporació Megatel SL el present acord  
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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4.0.- Educació i ensenyament 
 
4.1.- Comissió garanties curs 22-23 
 
Vist el registre d’entrada del Departament d’Educació on s’exposa que:  
 
D’acord amb el Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i el 
procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya i la Resolució 
EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula 
d’alumnes als centres el Servei d’Educació de Catalunya, i altres centres educatius, en els diversos 
ensenyaments sostinguts, per al curs 2022-2023, i atès que en el vostre municipi existeix més 
d’una escola, hem considerat oportú la constitució de la comissió de garanties d’admissió del 
segon cicle de l’educació infantil i de primària, en la qual es preveu un repre sentant de la vostra 
corporació.  
 
Perquè pugui presidir la Comissió, assumir la direcció tècnica del procés i vetllar per la correcta 
aplicació de la normativa, hem nomenat l’Inspector de Zona, que en el seu moment, convocarà la 
persona que designeu a la reunió de constitució de la Comissió. 
 
Vist que es demana designar una persona per tal que sigui nomenada per l’Inspector de zona a la 
Comissió de garanties d’admissió de primària pel curs 22-23, 
 
S’ACORDA: 
 
Designar la tècnica d’educació, Aida Callís Sansa, com a membre de la Comissió de garanties 
d’admissió.  
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
4.2.- Premis Treball de Recerca IES Montsoriu 
 
Atès que fa 4 anys que l’Ajuntament d’Arbúcies., juntament amb l’IES Montsoriu convoquen els 
Premis de Recerca Ajuntament d’Arbúcies (PRAA) amb el propòsit d’incentivar la recerca en tots 
els àmbits per a estudiants de batxillerat.  
 
Que el jurat atorgarà, seguint les bases establertes, 4 premis (3 als millors treballs de recerca de 
batxillerat i 1 al millor treball de recerca de l’àmbit de la innovació social). 
 
Que les bases reguladores del concurs han estat: 
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PREMIS DE RECERCA AJUNTAMENT D’ARBÚCIES. PRAA 
 
L’Ajuntament d’Arbúcies amb el propòsit d’incentivar la recerca en tots els àmbits per a 
estudiants de batxillerat de l’institut Montsoriu, convoca els Premis de Recerca Ajuntament 

d’Arbúcies PRAA. 

Seran guardonats els 3 millors treballs de recerca de batxillerat del curs vigent i el millor treball 

de recerca de l’àmbit LOCAL. 

Aquest document inclou: 

1. Bases reguladores dels premis als millors treballs de recerca de batxillerat.  

2. Bases reguladores del premi de recerca de batxillerat d’innovació social.  

3. Bases reguladores conjuntes dels premis als millors treballs de recerca de batxillerat i del 

premi de recerca de batxillerat d’àmbit local. 

1. BASES REGULADORES DELS PREMIS ALS MILLORS TREBALLS DE  RECERCA DE BATXILLERAT 

1.1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest concurs és el de promoure la recerca entre els estudiants de Batxillerat de 

l’Institut Montsoriu d’Arbúcies. 

L’Ajuntament vol recolzar i premiar aquells estudiants que han realitzat els millors treballs de 
recerca de batxillerat durant el curs vigent i que participaran de la Mostra de treballs de recerca 

de la Selva. 

1.2. TEMÀTICA 

Els treballs presentats poden ser de qualsevol temàtica. 

1.3. PARTICIPANTS 

Els participants seran els alumnes de 2n de batxillerat de l’institut Montsoriu que hagin obtingut 

les tres millors notes de treball de recerca de batxillerat, del curs vigent.  

1.4. COMISSIÓ QUALIFICADORA 

La comissió qualificadora seran els tribunals de recerca de l’institut Montsoriu del curs vigent.  

1.5. PREMIS 

a. Premi en metàl·lic de 100,00€ per a l’autor/a del treball i 100,00€ per al centre per fer 

front a les despeses d’impressió del pòster per a la Mostra de treballs de recerca de la Selva. 

b. Difusió del treball premiat a partir dels canals municipals. 

2. BASES REGULADORES DEL PREMI DE RECERCA DE BATXILLERAT D'ÀMBIT LOCAL 

2.1. OBJECTE 

L’objecte d’aquest concurs és el de promoure, entre els estudiants de Batxillerat de l’Institut 
Montsoriu d’Arbúcies, la recerca en l'àmbit local amb especial atenció a la innovació  social que 

aporti o generi un impacte comunitari. 
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L’Ajuntament vol recolzar i premiar aquells/es estudiants que amb el seu treball de recerca 

puguin generar una millora, innovació o retorn en l'àmbit i teixit social de la població.  

2.2. PARTICIPANTS 

a. Podran presentar-se al concurs aquells treballs seleccionats pel propi Institut Montsoriu 
d’entre els que hagin obtingut millors qualificacions en el procés de Treball de Recerca de 2n de 

Batxillerat del curs vigent. 

b. La nota mínima serà de 8. 

c. El nombre màxim de treballs seleccionats per l'Institut serà de 5 treballs. 

d. En cas de no tenir treballs que compleixin els requisits temàtics i/o de nota, el premi 

quedarà desert. 

2.3. COMISSIÓ QUALIFICADORA 

Un cop presentats els treballs seleccionats pel Centre, una comissió qualificadora decidirà quin 

serà el treball premiat. 

El tribunal estarà format per un membre representant de l’Ajuntament, el Regidor d’Educació o 
persona en la que es delegui la responsabilitat; un membre representant de l’Institut, membre de 
l’equip directiu o professor en el que es delegui la responsabilitat;  el tècnic de l’Àrea d’atenció a 
les persones i un membre representant de l’àmbit social o teixit cooperatiu del poble.  

2.4. CRITERIS DE VALORACIÓ 

El tribunal valorarà els següents aspectes dels treballs presentats: 

a. El grau d’impacte social de la recerca realitzada. 

b. L’originalitat del treball de recerca i el plantejament dels objectius.  

c. El rigor i el tractament científic en el desenvolupament del treball de recerca i la capacitat 

de síntesi, especialment en les conclusions. 

d. L’originalitat de la metodologia utilitzada i la seva adequació als objectius plantejats i als 

continguts presentats, i l’estructuració del treball de recerca.  

e. L’originalitat de les fonts d’informació produïdes emprades en el treball de recerca i l’ús 

adequat d’aquestes fonts. 

f. La presentació del treball de recerca, el seu caràcter formalment innovador i la correcció i 

idoneïtat del llenguatge utilitzat. 

2.5. PREMI DE RECERCA DE BATXILLERAT D’ÀMBIT LOCAL 

a. D’entre tots els treballs presentats, se’n premiarà un,  amb la següent dotació: 

o Premi en metàl·lic de 100,00€ per a l’autor/a del treball. 

o Difusió del treball premiat a partir dels canals municipals. 

b. La comissió podrà declarar desert el premi quan no s'hagin presentat treballs o consideri 
que els treball presentats no assoleixin, al seu judici, la qualitat i els mèrits suficients com per ser 

premiats. 
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c. L'incompliment d’aquestes bases, en qualsevol punt, podrà donar lloc a la desqualificació 

del concursant que hagi incorregut en incompliment. 

3.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

El termini de presentació dels treballs serà del 15 al 30 de gener. 

4.- COMUNICACIÓ DELS TREBALLS GUANYADORS 

Es comunicarà el treball guanyador 20 dies abans de l’acte de lliurament dels premis.  

Que l’entrega de premis es farà el proper 24 de març 
 
 
S’ACORDA 
 
 
Atorgar els següents premis: 
 
 

NOM ALUMNE/A TREBALL IMPORT  

G.R.S. La fragilitat de la felicitat: anàlisi de la fortuna als 
fils de Woody Allen  

100€ 

E.M.F. Anàlisi dels contaminants plàstics a la Riera 
d’Arbúcies  

100€ 

A.R.C. La Pujada en Costa al Montseny  100€ 
B.C.C. El Llibre de la Selva, còmic i contracultura en 

català a les comarques gironines (1986-1991) 
100€ 

IES MONTSORIU  400€ 
TOTAL   800€ 

 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
5.1.- Denegació Gual Serralleria Arbúcies i proposta de prohibició d’aparcament. 
 
 
Queda sobre la taula pendent de revisar en la propera sessió de Junta de Govern Local.  
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5.2.- Altes Recaptació febrer 2022 
 
Vista la relació d’altes de Recaptació corresponent al mes de Febre r de 2022 
 
 
S’ACORDA 
 
 
Acceptar aquestes altes per un import de 24.533,01€ 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
5.3.- Aprovació de factures 
 
 

APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS (FASE ADO) 
I/O RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS (FASE O) 

 
 
Antecedents 
 

1. Els serveis de comptabilitat de la corporació han elaborat les següents relacions comptables, 
que figuren a l’expedient, per tal de procedir a les operacions de reconeixement i liquidació 
de la despesa: 
 

a. Relació O/2022/17, corresponent a les despeses en matèria de contractació, contractes 
patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial. 

 
2. La Intervenció de la corporació ha emès el/s corresponent/s informe/s, si s’escau.  

 
3. D’acord amb la normativa vigent, el reconeixement i la liquidació d’obligacions derivades dels 

compromisos de despeses legalment adquirits correspon a la presidència de la corporació.  
 
Fonaments jurídics 
 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals 
 

- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos; 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 
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- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya; 

 
- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’Arbúcies per a l’exercici 2022; 

 
D’acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats, i de conformitat amb l’article 53.1 g) 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i l'article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, on s’estableix que l'Alcalde és el competent pel desenvolupament de la gestió 
econòmica d'acord amb al pressupost aprovat sempre que la despesa no superi el 10% dels 
recursos ordinaris, 
 
S’ACORDA 
 
L’autorització, disposició i obligació (Fase ADO) i/o reconeixement de l'obligació (Fase O) de les 
despeses en matèria de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat 
patrimonial incloses a la relació O/2022/17, que s’annexa a aquesta resolució, amb el següent 
detall: 
 

Nº Relació Data Import brut Descomptes Import líquid 

O/2022/17 14/03/2022 210.180,23€ 0,00€ 210.180,23€ 

 
S’informa de que una d’aquestes factures incloses en aquesta relació, correspon a l’exercici 2021, 
però que degut a que per motius diversos no es van poder aprovar dins de l’exercici 
corresponent, s’aproven en aquesta JGL juntament amb factures d’aquest any 2022.  
Per aquest motiu, com que aquesta factura del 2021 s’aprova amb data 2022, quedarà inclosa en 
el pressupost de l’exercici actual. 
 
A continuació es detalla el llistat de factures corresponents a la relació indicada anteriorment: 
 

X2021002316 CAFETEC SLU 13.879,51 

X2021003481 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 79.040,82 

X2021003481 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 100.956,36 

X2021002534 DAVID SALAZAR CALADO - LA CUINA 3.932,50 

X2022000298 SISTEMES D'ENMAGATZAMENTS I TRANSPORTS SL 12.371,04 

      

    210.180,23 
 
 
 
Signat electrònicament, 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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6.0.- Urbanisme 
 
6.1.- Llicència d'obra major 16/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 16/2021, per a la reforma interior 

de nau industrial existent per destinar-la parcialment a bugaderia, situada al carrer Cal Xic, 16, a 
favor de l’Associacio Montseny Guilleries. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 2.377,70 €, liquidat provisionalment l’1 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 l’1 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. 
 

- 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 9 de març de 2022, que entre d’altres coses diu el següent:  
 

“.....cal condicionar l’execució de les obres i la posada en funcionament de l’activitat als 

requisits següents: 

 Projecte d’activitats. Atès que l’objectiu final de les obres és la posada en 

funcionament d’una nova activitat caldrà que abans de la seva posada  en 

funcionament s’aporti la documentació tècnica i administrativa necessària per a la 

seva validació, ajustant el projecte d’obres en tot allò que pugui resultar necessari.  

 Compliment del RSCIEI. El projecte presentat, avaluat i aprovat només ha justificat 

aspectes estructurals però no d’instal·lacions ni mesures de protecció i prevenció 
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d’incendis de manera que caldrà ajustar l’obra finalment executada en tot allò que el 

preceptiu Projecte de l’activitat defineixi com a necessari en relació al correcte 

compliment del RSCIEI (boques d’incendi equipades, deteccions, etc.).  

 Sectorització. En cap moment es podrà independitzar completament l’espai de la 

bugaderia de la resta del local atès que s’ha considerat com a una activitat 

complementària del conjunt i, per tant, no s’ha definit tampoc com a sector únic i 

independent de la resta. 

 Altres. Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de 

desplaçar els materials i la runa originada per aquests treballs, runa que 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.” 
 

- 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 modificat (versió febrer 2022), 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 per l’Agència 
de Residus de Catalunya. 

 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  
 
 
 
 
6.2.- Llicència d'obra menor 55/2021 
 
 
Llicència d'obra menor 55/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 55/2021, per a la instal·lació de 

plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum al disseminat de Mas Romeu (veïnat de Ferrer) a 
favor de Francesc Llora Ferrer. 
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- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 31,00 €, liquidat provisionalment el 15 de desembre 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 15 de desembre 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 
tècnic municipal del 9 de març de 2022, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“....caldrà condicionar l’efectivitat de la llicència al compliment dels següents extrems: 

 En l’execució es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte a l'hora de 
desplaçar els materials i la runa originada pels treballs. 

 La runa originada haurà de ser retirada de la finca i transportada fins a un abocador 
regularitzat i no s'allargarà l’acumulació d’aquesta davant l’edificació més enllà del que 
durin els treballs. 

 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·l icitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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6.3.- Llicència d'obra menor 2/2022 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 2/2022, per a la reconstrucció 

parcial del mur de tancament de la finca de Can Canaleta (veïnat de Pocafarina) a favor de Marcel 
Casas Tarrés. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 324,36 €, liquidat provisionalment el 7 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 7 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 9 de març de 2022, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“....caldrà condicionar l’efectivitat de la llicència al compliment dels següents extrems: 

 La reparació intentarà en el possible, reproduir les característiques originals del mur.  
 En l’execució es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte a l'hora de 

desplaçar els materials i la runa originada pels treballs.  

 La runa originada haurà de ser retirada de la finca i transportada fins a un abocador 
regularitzat i no s'allargarà l’acumulació d’aquesta davant l’edificació més enllà del que 
durin els treballs.  

 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. 
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 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  
 
 
 
6.4.- Llicència d'obra menor 9/2022 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 9/2022, per a la instal·lació de 

plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum al disseminat de El Tros (veïnat de Pujals) a favor 
d’Agusti Arnau Liarte. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 6,14 €. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 50,00 €. 
 

- 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.  
 

- 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 6/2022 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 6/2022, per a l’obertura d'un pou 

de sondeig d’aigües subterrànies situat al polígon de rustica 1, parcel·la 88, d’Arbúcies, a favor de 
Maria Angela Obiols Vilá. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 203,17 €, liquidat provisionalment el 22 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 22 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 munici pals 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 9 de març de 2022, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....cal condicionar l’efectivitat de la llicència al compliment dels següents extrems:  

 Una vegada finalitzada la perforació caldrà presentar l’autorització de l’ACA de 
l’aprofitament de les aigües subterrànies. 

 En l’execució es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte a l'hora de 
desplaçar els materials i la runa originada pels treballs.  

 La runa originada haurà de ser retirada de la finca i transportada fins a un abocador 
regularitzat i no s'allargarà l’acumulació d’aquesta davant l’edificació més enllà del que 
durin els treballs.  

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

 Nomenament de contractista degudament signat, acompanyat de 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  
 
 
 
 
7.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
 
7.1.- Aprovació ajut social K.M. 
 
 
Vista la relació d’Informes Socials: 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Atorgar el següent ajut social a: 
 
 
DATA  EXPEDIENT  BENEFICIARI  EUROS  PAGAMENT 
 
10.03.2022 X20220001185  K.M.   400€  Transferència  
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17 
 

8.0.- 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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