
 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 D´ABRIL DE 

2019 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000002 /17 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 25 d´abril de 2019 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Jaume Salmerón Font, Alcalde 
Maria Tayeda Clapes, Regidor/A 
Marti Pastells Sanchez, Regidor/A 
Manel Serras Vila, Regidor/A 
Anna Rotllant Caralt, Regidor/A 
 
 
Secretària-Interventora 
Joana Maria Llor Serra 
 
  
 
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 corresponent a la sessió de data 17 d’abril de 2019 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Aprovació d'ajut d'emergència per subministraments a E.B.F. 
 
“Aprovació d'ajut d'emergència per subministraments a E.B.F. 
 
 
D’acord amb l’informe redactat des dels serveis socials i donades les circumstàncies  que 
s’hi descriuen.  
 
S’ACORDA : 
 
Aprovar l’ajut d’emergència a atorgar a E.B.F, d’import 300 €, per a poder finançar 
subministraments de primera necessitat”.  
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.2.- Aprovació Ajut social per subministraments a N.C.E. 
 
 
“Aprovació Ajut social per subministraments a N.C.E. 
 
 
D’acord amb l’informe redactat des dels serveis social i donades les circumstàncies que 
s’hi descriuen.  
 
S’ACORDA : 
 
Aprovar l’ajut social a atorgar a N.C.E. que hi consta com a beneficiàroia en l’informe, 
d’import 300,00 € per a poder finançar subministraments de primera necessitat”.  
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
2.3.- Aprovació ajut d'emergència a M.M.S. 
 
 
“Aprovació ajut d'emergència a M.M.S. 
 
 
D’acord amb l’informe redactat des dels serveis socials i donades les circumstàncies que 
s’hi descriuen. 
 
S’ACORDA : 
 
Aprovar l’ajut d’emergència a atorgar a M.M.S., d’import 100,00 €, per a cobrir despeses 
de primera necessitat, que no es podien demorar com queda reflectit en l’informe al 
respecte”.  
 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES  
 
 
 
“S’ACORDA:  
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

AGROBOTIGA ARBÚCIES 313,95 

ÀMBAR ASSOCIACIÓ 850,90 

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 16.673,55 

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 524,09 



 

 

ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 219,71 

ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 638,90 

ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 7.081,31 

ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 8.593,90 

AUTOREPARACIONS ARBÚCIES SL 187,38 

AUTOREPARACIONS ARBÚCIES SL 93,65 

AUTOREPARACIONS ARBÚCIES SL 600,11 

AUTOREPARACIONS ARBÚCIES SL 137,41 

AUTOREPARACIONS ARBÚCIES SL 55,33 

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 102,85 

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 193,70 

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 233,05 

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 73,81 

BUILDING CENTER SA 201,03 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 18.842,53 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 11.329,31 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 1.697,50 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 124,67 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 3.306,02 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.287,47 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 1.461,42 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 65,00 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 59,02 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 274,08 

COORDINADORA DE CENTRES D'ESTUDIS DE PARLA CAT. 200,00 

CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA 611,10 

CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA 532,19 

CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA 504,35 

DANI CARRERAS SANCHEZ 2.613,60 

DAVID CALVO ARQUITECTURA 2.359,50 

DAVID CALVO ARQUITECTURA 2.359,50 

DRAGCLIC SL 189,97 

E.I. SAMBUCUS SCCL 1.515,14 

E.I. SAMBUCUS SCCL 373,26 

EXCAVACIONS ROSELL SL 3.529,16 

FERRETERIA COMELLA SA 199,35 

FILLS DE LLUÍS SUREDA SL 1.867,94 

FILLS DE LLUÍS SUREDA SL 4.060,87 

FIMA SL 192,95 

FIMA SL 166,86 

FISIOARBÚCIES SLP 1.534,00 

FISIOARBÚCIES SLP 503,36 



 

 

GAS NATURAL REDES GLP SA 7,84 

GNS. FERNÁNDEZ ARBÚCIES SL 29,52 

HERMANOS ALUM SL 31.399,01 

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 51,76 

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 426,04 

INSTAL·LACIONS SALVANS SL 4.957,07 

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 189,60 

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 189,60 

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 189,60 

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 189,60 

J.M.D. ARIDOS Y HORMIGONES SL 242,53 

JOAQUIN EXPOSITO FORNERS 272,25 

JORDI BAYÉS PUJOLRÀS 51,56 

JOSEP GIFREU ESCRIBANO 460,65 

JUAN DALMAU BLANCH 754,50 

LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR SL 822,80 

LIMPIEZAS DEYSE SL 1.269,77 

LIMPIEZAS DEYSE SL 6.090,00 

LLUIS BLASI SERRA 3.254,97 

MARIA ÀNGELS BARTOMEU PLANAS - CAL CISTELLER 115,01 

Mª DEL CARME CARDOSO RAMIREZ (L'ANTIC RAMONET) 45,51 

MARIA IGLESIAS VALLS 272,25 

MARIA VIÑAS POU 726,00 

MARTA TORNÉS FERRANDO 376,92 

MICHAEL HARRY - DIRECTOR ENGLISH THEATRE 
COMPANY 195,00 

MIRFER SA 27.951,00 

NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SAU 492,43 

PARKER - NOVA MASSEGUR SL 179,36 

PRODUCTES MIR SL 65,25 

PUYGRENIER XXI SL 704,00 

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS SA 189,52 

SERPROAS, SERVEI PROFESSIONAL ASSISTENCIAL SCCL 5.340,50 

SERSA, SERVEIS SOCIALS I ADMINISTRATIUS SCCL 16.598,55 

SERSA, SERVEIS SOCIALS I ADMINISTRATIUS SCCL 5.000,00 

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA 53,64 

SOLRED SA 7,80 

SOLRED SA 1.930,30 

SOM ENERGIA SCCL 55,60 

TADIFI SLU 934,70 

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA 78,38 

UAGEST77 SL 2.420,00 



 

 

VODAFONE ESPAÑA SAU 224,74 

VODAFONE ESPAÑA SAU 1.408,85 

    

    

  215.748,73 

PATRONAT   

VÈRTEX ASSESSORS SL 92,70 

    

    

  92,70 

 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Llicència d’obra menor 18/2019 
 
 
“Llicència d’obra menor 18/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’acorda: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 18/2019, per a la 

construcció d'una edificació agrícola situada al polígon de rustica 135, parcel·la 15 
d’Arbúcies, a favor de Rosa Maria Bayés Canudas. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de la present llicència, per un import de 273,48 €, liquidat provisionalment el 15 de 
març de 2019. 
 

- 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 17 d’abril de 2019, que entre d’altres coses diu el següent: 



 

 

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

 La construcció del nou cobert agrícola resta intrínsecament vinculada a la demolició 
i/o desmuntatge del cobert existent a l’actualitat. 

 Les façanes perimetrals del cobert no podran ser de bloc de formigó vist de color 
gris, havent d’optar preferentment per arrebossats i pintats de colors terrosos 
(marrons, ocres o similars). 

 Els únics usos possibles i admissibles en la construcció autoritzada són de tipus 
agrari i de suport a la funció agrícola de la finca on es troba emplaçada. 

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

 La runa originada i/o terra sobrant haurà de ser retirada de la finca i transportada fins 
a un abocador regularitzat no allargant l’acumulació d’aquesta davant l’emplaçament 
de l’obra. 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al 

sol·licitant”. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
4.2.- Llicència d'obra major 5/2019 
 
 
Llicència d'obra major 5/2019 
 
 
“Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’acorda: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 5/2019, per a la reforma interior 

d'un espai existent per convertir-lo en habitatge, situat al carrer Pietat, 18, 1º, a favor de 
Francesc Formiga Perez. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de la present llicència, per un import de 1.351,32 €, liquidat provisionalment el 27 
de març de 2019. 
 

- 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. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de 
l’arquitecte municipal del 17 d’abril de 2019, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....no es podran iniciar les obres fins a la presentació de la documentació següent: 

 Full d’assumeix de la Direcció Facultativa. 

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut (o certificat equivalent de la 
DF). 

Així mateix, 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.” 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant”. 
  
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
4.3.- Llicència d'obra menor 19/2019 
 
 
“Llicència d'obra menor 19/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’acorda: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 19/2019, per canviar les teules 

d'un cobert agrícola annex a la masia de Can Nofre (veïnat de Joanet) a favor de Juan 
Miralpeix Torrent. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de la present llicència, per un import de 27,75 €, liquidat provisionalment el 28 de 
març de 2019. 
 

- 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 17 d’abril de 2019, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 No s’admetrà cap actuació que no estigui específicament recollida en la memòria 
aportada, especialment en relació a la substitució de cap dels elements que 
configuren l’estructura de coberta, en quin cas caldrà la participació d’un tècnic 
que se’n faci responsable. 

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

 La runa originada i/o terra sobrant haurà de ser retirada de la finca i transportada 
fins a un abocador regularitzat no allargant l’acumulació d’aquesta davant 
l’emplaçament de l’obra.” 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant”. 
  
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
4.4.- Llicència d'obra menor 20/2019 
 
 
“Llicència d'obra menor 20/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’acorda: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 20/2019, per legalitzar les  

obres de remodelació de la cuina, construcció de parets de tancament del lavabo i 
sectorització de la zona de brasa amb la cuina, del restaurant situat al Molí de les Pipes 
(veïnat del Vidal) a favor de Francesc Pascual Valiente. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de la present llicència, per un import de 87,30 €, liquidat provisionalment el 8 
d’abril de 2019. 
 

- 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 17 d’abril de 2019, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 Atès que les obres afecten a les condicions interiors de la cuina del restaurant i 
especialment a elements que tenen a veure amb les condicions de protecció 
contra incendis (campana extractora, porta de sectorització, etc.) NO ES PODRÀ 
PROCEDIR A L’OBERTURA DE L’ACTIVITAT DE RESTAURANT fins que 
s’aporti un certificat d’un tècnic competent en què es garanteixi el compliment de 
la normativa vigent en matèria de protecció contra incendis i en què s’expliqui 
quina incidència hi tenen les obres realitzades. Aquest certificat pot ser el mateix 
que ja resulta obligatori d’aportar en el marc de l’autorització del canvi de titular de 
l’activitat. 

 En aquest sentit qualsevol intervenció complementària que resulti necessària en 
virtut de la confecció d’aquest certificat tècnic s’haurà de realitzar obligatòriament 
sense poder utilitzar la present llicència com a causa d’exempció. 

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

 La runa originada i/o terra sobrant haurà de ser retirada de la finca i transportada 
fins a un abocador regularitzat no allargant l’acumulació d’aquesta davant 
l’emplaçament de l’obra.” 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant.” 
  
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
4.5.- Subvenció rehabilitació façanes 3/2019 
 
 
“Subvenció rehabilitació façanes 3/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Rafel Vilà Albó el 2 d’abril de 2019, amb registre d’entrada 
E2019010765, en la qual sol·licita una subvenció per a rehabilitació de la façana de l’edifici 
situat a la Plaça de la Vila, 11. 
 
Vist que l’edifici 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. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 049/2019/131DI 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 051/2019/131DI 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 11,78 € corresponent a la bonificació del 

95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de la 
comunicació prèvia d’obres mínimes 14/2019, liquidada el 30 de març de 2019. 

 
Segon -  Atorgar al sol·licitant, una subvenció de 80,00 € corresponent al 20% del 

pressupost de la comunicació prèvia d’obres mínimes 14/2019. 
 
Tercer -  Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al 

sol·licitant.” 
 
 
 
S’aprova 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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