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

DE 2019 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000026 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 30 de juliol de 2019 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Pere Garriga Solà, Alcalde 
M.Remei Artigas Crosas, Regidora 
Marti Pastells Sánchez, Regidor 
Manel Serras Vila, Regidora 
Judit Prat Gelpí, Regidora 
 
 
Joana Maria Llor Serra, Secretària-Interventora 
 
 
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 22 de juliol de 2019 
 
2.0.- Cultura 
 
2.1.- Compra de prestatgeries de magatzem a Brico Arbúcies per a la Biblioteca 
Municipal 
 
 
Aprovació d’una compra de prestatgeries de magatzem a Brico Arbúcies, per a 
ordenar els llibres de les sales i arxiu de la Biblioteca Municipal d’Arbúcies. 
 
S’ACORDA 
 
Realitzar la compra de prestatgeries a l’empresa Brico Arbúcies, per un import de 
182,82 € 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- Aprovació de factures 
 
 



 
 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

ÀMBAR ASSOCIACIÓ 850,90 

AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 585,60 

AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 486,23 

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
SAU 19.614,87 

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
SAU 524,09 

ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 1.407,50 

ARRIANT FORMACIÓ I LLEURE SLU 290,00 

ASSOCIACIÓ CULTURAL ACTURA 875,00 

ASSOCIACIÓ DE CANTANTS DE CABOTATGE 800,00 

AUTOCARS BARRERA SL 308,00 

AUTOREPARACIONS ARBÚCIES SL 386,32 

AUTOREPARACIONS ARBÚCIES SL 490,78 

AUTOREPARACIONS ARBÚCIES SL 39,08 

BTM SOUND SL 94,38 

COMPANYIA DE JOCS L'ANÒNIMA 520,00 

COMUNICACIOINS I SEGURETAT SERRA 113,74 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.287,47 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.675,39 

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 1.461,42 

CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA 437,34 

DAVID CALVO ARQUITECTURA 2.359,50 

DRAGCLIC SL 189,97 

FERRETERIA COMELLA SA 504,55 

GESTIÓ ARBÚCIES SL 2.769,54 

HERMES COMUNICACIONS SA 213,25 

HERMEX IBERICA SL 109,38 

INSTAL SUD 2007 SL 3.608,12 

JAUME ROVIRA CUSACHS 700,82 

JMD ARIDOS Y HORMIGONES SL 266,79 

JORDI CALLÍS FERRER - GRAFIA 272,25 

JORDI CALLÍS FERRER - GRAFIA 920,60 

JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 108,90 

JOSEP VIDAL BOSCH SL 1.458,10 

JUAN LUPIAÑEZ - BAR CENTRE 132,20 



 
 
 

LIA BERTRAN I COMPTE 119,70 

MAGAZINE PUBLICACIONES MEDIA SL 435,60 

MANZANO ARBÚCIES SL 29,04 

MARIA INES DIAZ DE MARONNA 217,80 

NOSOLOMEDIA SL 363,00 

PRODUCCIONES PLANETA IMPRO SLU 2.359,50 

PRODUCCIONS DIGITALS I MEDIA SL 774,40 

TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA 404,02 

VASILICA CIORTAN - LA TAVERNA 211,81 

VODAFONE ESPAÑA SAU 1.469,96 

    

    

  54.246,91 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Aprovació certificació d'obres núm. 1 presentada per MANZANO 
ARBÚCIES, SL per les obres de reforma i ampliació de l'hotel d'Entitats per 
convertir-lo en llar d'avis municipal 
 
 
S’ACORDA : 
 
Aprovar la certificació d’obres núm. 1 , de data 18 de juliol de 2019, presentada per 
MANZANO ARBÚCIES, SL relativa a les obres de REFORMA I AMPLIACIÓ DE 
L’HOTEL D’ENTITATS PER A CONVERTIR-LO EN LLAR D’AVIS MUNICIPAL, per 
l’import, IVA inclòs, de 21.658,02 €. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.2.- Llicència d'obra major 3/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 3/2019, per ampliar una 

nau industrial existent situada al Polígon Industrial Torres Pujals, parcel·la 9, a favor 
de Planchisteria La Casanova S.L. 
 



 
 
 
- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 

Obres (ICIO) de la present llicència per un import de 8.668,61 €, liquidat 
provisionalment el 4 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 18 de juliol de 2019, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....cal vincular l’execució d’aquestes obres al compliment de les condicions 
següents: 

 El titular de la llicència i promotor de les obres accepta d’iniciar aquestes abans 
d’obtenir l’informe de suficiència de la modificació de l’activitat per la qual cosa 
s’entén exclusivament sota la seva responsabilitat qualsevol modificació que 
calgui introduir a l’obra fruit de la tramitació ambiental indicada. 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de 
desplaçar els materials i la runa originada pels treballs de construcció 
projectats, circumstància especialment rellevant atès que l’obra limita 
directament amb sòls classificats de no urbanitzables. 

 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.” 

 
- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es presenti al registre de 

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

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra. 

 Programa de control de qualitat. 

 Nomenament de contractista. 

 Declaració d’alta censal del contractista (model 036 de l’Agència Tributària 
Espanyola). 

 Document acreditatiu del dipòsit de la fiança per garantir la correcta gestió dels 
residus de l’obra, davant d’un gestor de residus autoritzat. 



 
 
 

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

sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.3.- Llicència d'obra menor 29/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 29/2019, per repicar, 

sanejar, remolinar i pintar la façana de l’edifici situat al carrer Sorrall, 16, a favor de J 
G B. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) de la present llicència per un import de 85,00 €, liquidat provisionalment 
l’1 de juliol 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 tècnic municipal del 10 de juliol de 2019, que entre d’altres coses diu el 
següent: 
 

 “....el color triat per pintar la façana te una tonalitat cromàtica massa intensa 
que no harmonitza amb els colors de les façanes veïnes. Caldrà pintar-la d’una 
tonalitat que harmonitzi amb l’entorn, com per exemple, el color “Arena del sud”  
o “Crema claro.” de la carta de colors presentada.” 

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

sol·licitant. 



 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
4.4.- Llicència d'obra menor 31/2019 
 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 31/2019, per repassar, 

canviar teules trencades i col·locar una claraboia de policarbonat en la coberta d’un 
dels edificis del complex de Can Casadesús, situat al Passeig de Palacagüina, 25-27, 
a favor de F C C. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) de la present llicència per un import de 23,25 €,  liquidat provisionalment 
el 15 de juliol 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. 
 

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

 
 
 
Resultat:  Aprovat 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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