
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30 DE MAIG DE 

2019 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL20190000022  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 30 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, Regidor/A 
Marti Pastells Sanchez, Regidor/A 
Manel Serras Vila, Regidor/A 
Anna Rotllant Caralt, Regidor/A 
 
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 corresponent a la sessió de la junta de Govern local de data 23 de 
maig de 2019 
 
2.0.- Festes 
 
2.1.- Aprovació de la contractació de l'espectacle Impro Show per la nit de 
l'enramada del Castell, 22/6/2019 
 

 
Vist la celebració de la Festa de les Enramades  
 
S’ACORDA  
 
Contractar l’espectacle Impro Show a través de Planeta Impro per la nit del 22 de juny 
dins els actes de l’Enramada del Castell, per un import de 1.950 € + IVA, total: 
2.359,50 € 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- Contractació grup animàtic Suara Splats SL per al cercavila del dia de les 
catifes 
 



 
 
 
 
 
Vist els actes de celebració de les ENRAMADES 2019 del proper 16 de Juny a 
ARBUCIES, on es realitzaran diversos actes, és necessari la contractació  l’acte 
ANIMATIC per a actuar durant la cercavila. 
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa PRODUCCIONS SCURA SL  per un import 
de 2.000 € + IVA total 2.420,00 €.  
 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquest grup d’animació a l’empresa PRODUCCIONS SCURA SL segons el 
pressupost presentat. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.3.- Contractació Casino Arbúcies Catifes 2019 
 
 
Vist els actes de celebració de les CATIFES 2019 del proper 16 de Juny a ARBUCIES, 
on es realitzaran diversos actes, és necessari la contractació d’un refrigeri per oferir als 
geganters d’ARBÚCIES, BREDA, HOSTALRIC i SANT HILARI SACALM un cop 
finalitzada la cercavila.  
 
Vist el pressupost presentat per Hèctor Ferrando Benito per un import de 555,45 € + 
IVA total 611,00 €.  
 
S’ACORDA:  
 
Contractar  el servei de refrigeri a H F B segons el pressupost presentat.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprova la següent relació de factures: 
 

ADRIAN CIORTAN 1.355,20 

ADRIAN CIORTAN 605,00 

ALBA TIERNO MASAGUER 600,00 

ÀMBAR ASSOCIACIÓ 850,90 



 
 
 
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
SAU 524,09 

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
SAU 19.314,59 

ARIDS I RECICLATGES VALL D'ARBÚCIES SL 61,60 

ASSUMPTA MERCADER SOLÀ 599,50 

AUFUCE SL 662,06 

BERNAT SILVA CEDILLO 580,80 

CARLOS GONZÁLEZ - CONTRUCCIONS CARLES 572,79 

CITYLIFT SA 1.763,96 

CITYLIFT SA 380,40 

CONFEDERACIÓ D'HORTICULTURA ORNAMENTAL CAT. 306,13 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 1.461,42 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.287,47 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 147,35 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 61,90 

CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA GIRONA - ATM 360,57 

CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA - CAGSA 1.065,51 

DAVID CALVO ARQUITECTURA 2.359,50 

EQUIP-VIC SL 62,94 

EUROESTRELLAS TER 1.119,56 

EXCAVACIONS I LLENYES PAGÈS SL 215,99 

EXCAVACIONS ROSELL SL 338,80 

EXCAVACIONS ROSELL SL 403,54 

EXCAVACIONS ROSELL SL 10.133,27 

FIELDTURF POLIGRAS SA 640,09 

FRANCESC BADIA PINTO - L'AVI XICU 254,10 

FRANS BONHOMME ESPAÑA SLU 56,43 

GEOCAM GEOLOGIA I GEOTECNIA SL 1.727,88 

GRUP WANS CAT SC 509,71 

HECTOR FERRANDO BENITO - EL CASINO D'ARBÚCIES 141,00 

HERMANOS ALUM SL 31.399,01 

INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 140,65 

JAUME ROVIRA CUSACHS 700,82 

JOAN CREHUET PUIG 665,50 

JORDI BAYÉS PUJOLRÀS 22,77 

JORDI BAYÉS PUJOLRÀS 645,90 

JORDI CALLÍS FERRER - GRAFIA 152,31 

JORDI CALLÍS FERRER - GRAFIA 943,57 



 
 
 

JOSEP GIFREU ESCRIBANO 31,46 

LIMPIEZAS DEYSE SL 6.090,00 

LIMPIEZAS DEYSE SL 1.269,77 

PRODUCTES MIR SL 73,70 

PROMOTORA MEDITERRANEA-2 SA 1.490,72 

QUEROL & COLOMER CONSULTORS 1.028,50 

REPCA SA 134,19 

RODAMONS SERVEIS A ORGANITZACIONS SCP 2.722,50 

RUT ROVIRA VALLS 42,35 

SERROT ASCENSORES SL 356,93 

SOM ENERGIA SCCL 53,06 

TRAFAD S.COOP.C.L. 780,67 

TRAFAD S.COOP.C.L. 2.447,18 

TRAFAD S.COOP.C.L. 653,81 

TRAFAD S.COOP.C.L. 762,80 

TRAFAD S.COOP.C.L. 1.560,00 

TRAFAD S.COOP.C.L. 9.773,81 

VESTA SUPPLIES SL 752,55 

VETERANS DE SILS - LA CUINA DE SILS 900,00 

VIDRES I ALUMINIS RIBERA SL 286,77 

VIDRES I ALUMINIS RIBERA SL 6.098,40 

VODAFONE ESPAÑA SAU 1.423,82 

VODAFONE ESPAÑA SAU 225,17 

    

    

  125.152,74 

    

PATRONAT   

GESTIÓ ARBÚCIES SL 68,53 

GESTIÓ ARBÚCIES SL 11,02 

JÚLIA CARRERAS TORT 555,00 

    

  634,55 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.2.- Altes Recaptació mes d'Abril de 2019 
 



 
 
 
 
 
 
Vista la relació d’altes de Recaptació corresponent al mes d’abril de 2019 
 
S’ACORDA: 
 
Acceptar aquestes altes, per un import de 27.565,39 €. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Contractació arranjament sala de calderes de l'edifici de la Gabella 
 
 
Vist les actes d’inspecció de les instal·lacions tèrmiques de La Gabella i de 
l’Ajuntament, realitzades per TÜVRheinland on es detallen els punts no satisfactoris 
 
Atès la necessitat de contractar els treballs d’arranjament per tal d’esmenar les 
deficiències detectades en la instal·lació. 
 
Vist el pressupost núm. 2017312 presentat per l’empresa Instal·lacions i Manteniments 
Arbúcies S.L. per un import de 6.089,70 (IVA inclòs) per a la subsanació dels defectes 
presentats a l’acta d’inspecció. 
 
Vist l’informe favorable de l’òrgan de contractació i l’Informe d’intervenció limitada 
prèvia de requisits bàsics de conformitat emès per la Secretària Interventora, 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Instal·lacions i Manteniments 
Arbúcies S.L. per un import de 6.089,70 € i encarregar l’execució dels treballs que en 
ell s’hi descriuen. 
 
Segons.- Notificar la present resolució a Instal·lacions i Manteniments Arbúcies S.L. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.2.- Llicència obra major 2/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’acorda: 
 



 
 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 2/2019, per a la 

construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Turó de Montsoriu, 15 bis, a 
favor de C F C. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) de la present llicència, per un import de 5.133,54 €, liquidat 
provisionalment l’11 de febrer 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 23 de maig de 2019, 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.” 

 
- Les obres no es podran iniciar fins que no es presenti al registre de l’Ajuntament 

la resta de documentació administrativa pendent, i que es la següent: 

 Full d’assumeix de la direcció d’execució d’obra, visat i amb signatura 
verificable. 

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra, visat i 
amb signatura verificable. 

 Programa de control de qualitat, visat i amb signatura verificable. 

 Nomenament de contractista, amb signatura verificable. 

 Reportatge fotogràfic acreditatiu de l’estat actual del carrer o carrers que 
limiten amb la parcel·la abans de l’inici de les obres. 

 



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

sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.3.- Llicència d'obra menor 21/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’acorda: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 21/2019, per pintar les 

façanes del mateix color que l'actual i canviar la fusteria exterior de la Casanova del 
Pont Cremat (veïnat del Rieral) a favor de MD F G. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) de la present llicència, per un import de 259,14 €, liquidat 
provisionalment el 18 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 23 de maig de 2019, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 
 

 Atès el contingut de l’art. 84 del D.293/2003 de 18 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament general de carreteres, l'increment de valor que 
puguin suposar aquestes obres no podrà ser tingut en compte davant d’un 
hipotètic expedient expropiatori. 



 
 
 

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

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

sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
4.4.- Arxivament comunicació prèvia d'obres mínimes 30/2019 
 
 
Vista la comunicació prèvia d’obres mínimes amb número d’expedient 30/2019, per a la 
instal·lació d’un baixant d'aigües pluvials a la façana i l’obertura d’una rasa per realitzar la 
connexió a la xarxa general d’aigües pluvials, de l’edifici situat al carrer Camprodon, 5, 
d’Arbúcies, efectuada el 23/04/2019 amb registre E2019011259. 
 
Vista la instància genèrica, en la qual s’exposa que s’anul·la l’execució de les obres 
comunicades i es sol.licita la devolució dels imports pagats, efectuada el 15/05/2019 amb 
registre E2019011980. 
 
S’acorda: 
 
- ARXIVAR i deixar sense efecte l’expedient de comunicació prèvia d’obres 

mínimes amb número d’expedient 30/2019, per a la instal·lació d’un baixant d'aigües 
pluvials a la façana i l’obertura d’una rasa per realitzar la connexió a la xarxa general 
d’aigües pluvials, de l’edifici situat al carrer Camprodon, 5, d’Arbúcies, a favor de R T 
P. 
 

- Aprovar la devolució de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present comunicació, liquidat provisionalment el 29 d’abril de 2019,  per un 
import de 37,20 €. 
 

- Aprovar la devolució de la taxa per drets d’obertura de rases de la present 
comunicació, liquidada provisionalment el 29 d’abril de 2019, per un import de 48,00 
€. 
 

- Aprovar la devolució de la fiança per garantir la correcta reposició del paviment de 
la present comunicació, dipositada el 29 d’abril de 2019, per un import de 480,00 €. 

 
- Denegar la devolució de la taxa d’obertura d’expedient, liquidada provisionalment 

el 29 d’abril de 2019,  per un import de 37,50 €. 

 
- Advertir al sol·licitant que si executa les obres, cometrà una infracció urbanística. 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció 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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