
 
 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE MAIG DE 
2019 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL20190000019  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 9 de maig de 2019 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Pere Garriga Sola, Alcalde 
Maria Tayeda Clapes, Regidora 
Marti Pastells Sanchez, Regidor 
Manel Serras Vila, Regidor 
Anna Rotllant Caralt, Regidor 
 
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’apova l’acta corresponent a la sessió de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 
2019 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Ajut econòmic d'urgència de 123 € , a CTA - 90% reducció taxa escombraries 
 
“Vist l’informe emès per la Treballadora Social en data 2 de maig de 2019, 
 
S’ACORDA 
 
Atorgar un ajut econòmic d’urgència de 123 € , a C T A, en concepte de 90% reducció 
taxa escombraries”. 
 
L’acord s’aprova per unanimitat 
 
3.0.- Festes 
 
3.1.- Contractació de l’orquestra Maravella per a la festa major, concert de tarda 
2019 
 
 
 “Vist la celebració de la Festa Major 2019, dins els actes tradicionals es realitza el  
concert de tarda de festa major el diumenge a can Cassó. 
 



 
 

 
 
 

Vist el pressupost presentat per l’Associació cultural dos per quatre per l’actuació de 
l’Orquestra Maravella per realitzar el concert amb un pressupost de 2.640 € exempt d’ 
IVA 
 
S’ACORDA: 
 
Contractar l’Orquestra Maravella a través de l’Associació cultural dos per quatre, per la 
realització del concert de tarda del diumenge 28 de juliol dins els actes de Festa Major 
2019 “. 
 
L’acord s’aprova per unanimitat 
 
 
3.2.- Contractació grup d’animació infantil per a la Festa del Roser de Joanet el dia 
12 de maig de 2019 
 
 
“Vist els actes de celebració de la Festa del Roser 2019 del proper 12 de maig a Joanet, 
on es realitzaran diversos actes, és necessari la contractació del grup d’animació infantil. 
Vist el pressupost presentat per l’empresa RAIBOR ESPECTACLES,S.L. (RAUL 
OROBITG) per un import de 450 € + IVA total 544,50 €. 
 
S’ACORDA: 
 
Contractar aquest grup d’animació infantil a l’empresa RAIBOR ESPECTACLES, S.L. 
segons el pressupost presentat”. 
 
L’acord s’aprova per unanimitat 
 
 
3.3.- Aprovació de la contractació de l’Orquestra Maravella per la celebració del ball 
de nit dins els actes de la Festa Major 2019 
 
 

 “Vist la celebració de la Festa Major 2019, dins els actes tradicionals es realitza el ball de 

nit de festa major el diumenge a can Cassó.  
 
Vist el pressupost presentat per MÚSICS DE CATALUNYA SCCL per l’actuació de 
l’Orquestra Maravella per realitzar el ball de nit amb un pressupost de 6.160 € + IVA, total 
7.453,60 € 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar l’Orquestra Maravella a través de MÚSICS DE CATALUNYA SCCL, per la 
realització del ball de nit el diumenge 28 de juliol dins els actes de Festa Major 2019”. 
 
L’acord s’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
3.4.- Aprovació de la contractació del servei de sonorització per la celebració de la 
festa d'aniversari de Festes Joves 2019 
 
“Vist els actes de celebració de l’aniversari de Festes Joves 2019 el proper 11 de maig a 
Can Cassó on es realitzaran diverses actuacions musicals, és necessari la contractació 
del suport tècnic per la sonorització de l’espai i de les actuacions. 

 
Vist els pressupost presentat per l’empresa  PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI 

S.L per un import de 1.700 € + IVA, total 2.057 € 
 
S’ACORDA: 
 
Contractar aquest el servei de sonorització a l’empresa PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES 
VICTORI S.L segons el pressupost presentat.” 
  
L’acord s’aprova per unanimitat 
 
4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Aprovació de factures 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA - CAGSA 523,18 

CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA 487,75 

JAUME RULDUÀ ROS 895,40 

MARIA INES DIAZ DE MARONNA 580,08 

TECSOSTENIBLE SL 2.432,10 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU 17,40 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU 24,54 

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA 47,65 

VODAFONE ESPAÑA SAU 1.406,19 

    

    

  6.414,29 
 
L’acord s’aprova per unanimitat 
 
 
5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Llicència urbanística parcel·lació 1/2019 
 
 



 
 

 
 
 

Vista la sol·licitud presentada per Jordi Alsina Taberner el 5 d’abril de 2019, amb 

registre d’entrada E2019010843, en la qual sol.licita llicència urbanística de 

parcel·lació, amb número d’expedient 1/2019, d’una parcel·la situada al carrer 

Pujada de Can Cinto, 2, d’Arbúcies, 
 

Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 94/2019/159I, que diu: 

“1- Dades de les finques d’origen: 
 
Finca d’origen: Finca registral 21: 
Situació: Carrer Pujada de Can Cinto, 2. 17401 Arbúcies. 
Promotors: Jordi Alsina Taberner. 
Inscripció registral: Finca núm. 21, Tom 2.880, Llibre 158 d’Arbúcies, Foli 155 del Registre 
de La Propietat de Santa Coloma de Farners. 
Ref. cadastral: 9599801DG5299N0001LF 
Superfície registral: 2.598,49 m2 
Superfície recentment mesurada: 1.735,00 m2  
Classificació urbanística: urbana 
 
2- Parcel·lació que es sol·licita 
Es sol·licita la llicència de parcel·lació urbanística amb l’objecte de dividir la parcel·la 
registral núm. 21, en 2 parcel·les independents , tal i com es detalla en el projecte de 
parcel·lació que s’acompanya. 
 
3- Dades de les finques de resultat 
Finca de resultat A. 

Situació de la parcel·la: Carrer Pujada de Can Cinto, 2 bis  . 17401 Arbúcies 
Superfície de parcel·la: 867,50 m2  

 
Finca de resultat B. 

Situació de la parcel·la: Carrer Pujada de Can Cinto, 2 . 17401 Arbúcies 
Superfície de parcel·la: 867,50 m2  

 
4- Qualificació i condicions urbanístiques de parcel·lació 
Segons el Pla General d’Ordenació Territorial i Urbana vigent, text refós de les 
modificacions puntuals del 97, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Girona de data 1 de març de 2000 i publicades en el DOGC el 4 de maig de 2000, el sòl 
objecte de la present parcel·lació té la qualificació urbanística de Zona Ciutat Jardí 400 
(clau 6Y). 
 
La norma 3.2.6 del Pla General , estableix per aquesta zona els següents paràmetres:  
- Unitat mínima parcel·laria.     400 m2 
-Façana mínima parcel·laria.     15  m 
- Ocupació de la parcel·la.         30 % de la superfície de la parcel·la. 
- Edificabilitat.                             0,70  m2 de sostre/m2 de sòl. 
- Separacions de l’edificació       6 m de la línia oficial del carrer i  
                                                        3m  de la resta de  llindars.  
 
- Alçada reguladora:                   8m, mesurats en el centre de gravetat de 
l'edifici i des del pla  
                                                        natural del terreny 
 
- Volum màxim edificable          5.000 m3 .  



 
 

 
 
 

- Núm. de plantes                        Planta baixa més una planta pis, més sota 
coberta. 
- usos                                             Residencials amb habitatge unifamiliar o 
bifamiliar amb unitat de composició,  
                                                       aïllats. 
 
5- Conclusió 
Les parcel·les resultants que defineix el projecte de parcel·lació compleixen el 
planejament urbanístic i la normativa que li és d’aplicació. Per tant, considero que la 
parcel·lació sol·licitada pot ser informada favorablement d’acord el projecte redactat per 
l’arquitecte tècnic Alfons del Rio Dalmau i signat en data 3 d’abril de 2019. La llicència de 
parcel·lació haurà d’adjuntar un exemplar del projecte de parcel·lació, degudament 
segellat per l’Ajuntament. 
Cal fer l’advertiment que el present informe s’emet basat amb la presumpció de veracitat 
en relació a les dades contingudes en el projecte de parcel·lació presentat.” 
 

S’ACORDA: 

Primer.- Aprovar la llicència urbanística de parcel·lació d’acord amb l’informe de 
l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 94/2019/159I. 

 
Segon.- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa de la llicència per un import de 

75,00 €, liquidat provisionalment el 8 d’abril de 2019. 
 
Tercer.- Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al 

sol·licitant. 
 
L’acord s’aprova per unanimitat 
 
5.2.- Comunicació prèvia d'obres mínimes 25/2019 
 
 
“Vista la comunicació presentada, i vist que s’han exhaurit els terminis màxims de temps 
establerts per presentar la documentació sol·licitada, 
S’acorda: 
- DECLARAR a l’empara de l’article 48.4 de “l’ordenança reguladora de la intervenció 

administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Arbúcies” el desistiment 
de l’actuació comunicada i deixar sense efecte la comunicació d’obres mínimes, amb 
número d’expedient 25/2019, per reparar l’aiguafons de la teulada de l’edifici situat al 
carrer Estenedor, 12, a favor de Pedro Moreno Baena. 
 

- Notificar al sol·licitant que no està habilitat per executar l’acció comunicada i que 
cometrà una infracció urbanística en cas que l’executi. 
 

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

 
L’acord s’aprova per unanimitat 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
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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