
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 d´agost de 
2019 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000029  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 28 d´agost de 2019 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:30 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Pere Garriga Sola, Alcalde 
M.Remei Artigas Crosas, Regidor/A 
Marti Pastells Sanchez, Regidor/A 
Manel Serras Vila, Regidor/A 
Judit Prat Gelpi, Regidor/A 
Joana Maria Llor Serra, Secretària 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Una vegada comprovada pel/per la secretari/ària l’existència del “quòrum” que cal, 
perquè pugui ser iniciada es passa a tractar dels 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 
12 d’agost de 2019.  
 
 
2.0.- Cultura 
 
2.1.- Proposta de compra de novetats editorials d'estiu a l'empresa EXMAR, per a 
la Biblioteca municipal 
 
 
Aprovació d’una compra de novetats editorials d’estiu per a la Biblioteca municipal a 

l’empresa EXMAR   
 
S’ACORDA 
 
Realitzar la compra a l’empresa EXMAR, per un import de 267,10 € 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
4.0.- Educació i ensenyament 
 
4.1.- COMPRA DE PICA RENTA-MANS AUTÒNOMA PER A LA CUINA DE LA 
LLAR D'INFANTS EL JARDINET 



 
 
 
 
 
Atès la necessitat d’instal·lar una pica resta-mans autònoma a la cuina de la Llar 
d’Infants “El Jardinet” d’acord amb la darrera acta d’inspecció efectuada pel 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, (acta núm. GI1900597672-1) 
 
Vist el pressupost presentat per Inoxmobel S.A. per al subministrament d’una pica  
renta-mans model LPA-400C per un import total (IVA inclòs) de 598.95 € 
 
Vist l’informe de l’òrgan de contractació justificatiu de que no s’està alterant l’objecte 
del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el 
contractista no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament 
superin la xifra que consta a l’art. 118-1 de la LCAP (valor estimat inferior a 40.000 
euros als contractes d’obres o inferior a 15.000 euros en contractes de 
subministrament o serveis)., 
 
Per tot això 
 
S’ACORDA : 
 
Primer.- Aprovar el pressupost i adjudicar a Inoxmobel S.A. el subministrament d’una 
pica  renta-mans model LPA-400C per un import total (IVA inclòs) de 598.95 €. 
 
Segons.- Notificar la present resolució a Inoxmobel S.A. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Hisenda i Serveis econòmics 
 
5.1.- Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

ABACUS, SCCL 25,54 

ABELARDO MARTÍN EXPÓSITO - EXMAR 27,90 

ABELARDO MARTÍN EXPÓSITO - EXMAR 33,40 

ABELARDO MARTÍN EXPÓSITO - EXMAR 19,10 

ABELARDO MARTÍN EXPÓSITO - EXMAR 28,30 

ABELARDO MARTÍN EXPÓSITO - EXMAR 5,00 

ABELARDO MARTÍN EXPÓSITO - EXMAR 492,64 

ABELARDO MARTÍN EXPÓSITO - EXMAR 30,55 

ARC- ARBÚCIES CERÀMIQUES,S.L. 730,09 

ARC- ARBÚCIES CERÀMIQUES,S.L. 1.761,65 



 
 
 

ARIADNA-TERESA GÓMEZ MATEU 884,00 

ARIADNA-TERESA GÓMEZ MATEU 60,50 

ÀRIDS I RECICLATGES VALL D'ARBÚCIES, S.L. 130,90 

ÀRIDS I RECICLATGES VALL D'ARBÚCIES, S.L. 5.398,80 

ASSESSORS GESTIÓ LOCAL EMPRESARIAL 3.443,56 

ASSOCIACIÓ DE CATIFAIRES D'ARBÚCIES 1.168,86 

ASSOCIACIÓ DE CATIFAIRES D'ARBÚCIES 147,14 

BERNAT SILVA CEDILLO 580,80 

BERNER MONTAJE Y FIJACIÓN,S.L. 203,80 

CABER FERRETERIA, S.A. 51,75 

CULTIUS PONÇ SL 1.338,12 

DAVID CALVO ARQUITECTURA 2.359,50 

EDITORIAL GREGAL 139,99 

FOAGMA 4.946,58 

INDUSTRIAL AGUSTÍ 1876, S.L. 102,26 

INSPIRA TOT ÉS POSSIBLE, S.L.U. 1.500,00 

INSTAL.LACIONS SALVANS, S.L. 4.330,35 

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL - AGÈNCIA HABITATGE CAT. 189,60 

JMD ARIDOS Y HORMIGONES, S.L. 262,70 

JOAN FURIÓ NAVARRO 176,47 

JOAN GÜELL FERRER 54,45 

JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 161,21 

JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 511,22 

JOAQUIM VALL.LLOSERA PUJOLRÀS- GRÀFIQUES JOVA 94,38 

JOAQUIM VALL.LLOSERA PUJOLRÀS- GRÀFIQUES JOVA 141,57 

JOAQUIM VALL.LLOSERA PUJOLRÀS- GRÀFIQUES JOVA 141,57 

JOAQUIM VALL.LLOSERA PUJOLRÀS- GRÀFIQUES JOVA 360,58 

JOAQUIN EXPÓSITO FORNERS 272,25 

JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 33,90 

JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 431,80 

JORDI CALLÍS FERRER - GRAFIA 383,80 

JORDI-MANEL FUSTERS, S.C.P. 128,26 

JORDI POU RUBIO 1.359,99 

JOSEP REUS PALAU - APART HOTEL 339,90 

JUAN DALMAU BLANCH 694,00 

KATERYNA SHKARINSKA 254,10 

KATERYNA SHKARINSKA 867,00 

LIMPIEZAS DEYSE, S.L. 6.090,00 

LIMPIEZAS DEYSE, S.L. 1.154,34 



 
 
 

LOGÍSTICA DE GUERRILLA, S.L. 329,12 

LUIS FERNÁNDEZ PIÑEIRO - GRUAS 880,88 

MANZANO ARBÚCIES, S.L. 116,16 

MANZANO ARBÚCIES, S.L. 1.648,24 

MAPFRE ESPAÑA SA 6.450,65 

MARIA IGLESIAS VALLS 272,25 

MARTA BLASI SALA 18,88 

MIQUEL CREUS BRUNAT 60,50 

MIQUEL CREUS BRUNAT 1.190,00 

MIRIAM FERRER BOU 6,88 

NOVELEC COSTA BRAVA,S.L. 12,69 

NOVELEC COSTA BRAVA,S.L. 227,20 

ORQUESTRA GIRASOL SL 3.509,00 

PASTISSERIA I PIZZERIA AYMA SL 435,23 

PRODUCTES MIR, S.L. 218,70 

PROPAGANDA PEL FET SCCL 1.000,00 

ROSA MARIA LUQUE CERRATO 287,56 

SERSA, SERVEIS SOCIALS I ADMINISTRATIUS SCCL 5.000,00 

SERVEIS I COMPONENTS ARBÚCIES, S.L. 87,12 

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS,S.A. 137,79 

SOLER TAPISSERS, S.L. 238,90 

SUEZ RR IWS IBÉRICA SLU 1.358,14 

SUMATI91 EVENTS SL - TUS POLVOS HOLI 974,99 

SUSANNA MASAGUER CLOPÉS - AGROCOMERÇ 33,65 

TADIFI, S.L.U. 934,70 

TALLER I MOTOS MOLIST,S.L. 725,27 

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA 65,33 

TOPLUDI SL 158,99 

TOTTEX UNIFORMES, S.L. 479,16 

TOTTEX UNIFORMES, S.L. 88,50 

TRIAS GALETES-BISCUITS, S.A. 85,37 

TRIMA MOTOR, S.L. 25,05 

TROFEUS WANS CAT, S.C. 450,10 

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 225,05 

    

    

  71.776,22 
 
 



 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Joventut 
 
6.1.- PROP_ACORD CONTRACTACIÓ CABINES SANITÀRIES I PROVISIONALS 
ELECTRICITAT 
 
 

 
Aprovació de la contractació de CABINES SANITÀRIES I DEL PROVISIONAL 
D’ELECTRICITAT (48h) per a la celebració de la 1a FIRA DE CERVESA 
ARTESANA BIRRASENY, à càrrec de TRITÓ DEL MONTSENY, el proper 
07/09/2019 a la PLAÇA DE LA VILA  
 
 
Vist els actes de celebració de la 1a FIRA DE CERVESA ARTESANA BIRRASENY, 
organitzada per TRITÓ DEL MONTSNEY i on hi col·labora l’Ajuntament d’Arbúcies 
assumint les despeses de la contractació de les cabines sanitàries i dels provisionals 
d’electricitat requerits, és necessària la contractació de les cabines sanitàries  a 
JOSEP MARIA FEIXAS – TOI TOI, i dels provisionals d’electricitat a  ENDESA (aquest 
últim, import a determinar) 
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa JOSEP MARIA FEIXAAS – TOI TOI  per un 
import de 247,20 € + IVA, total 299,11  €.  
 
S’ACORDA:  
 
Contractar el servei de lloguer de cabines sanitàries a JOSEP MARIA FEIXAS segons 
el pressupost presentat 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Urbanisme 
 
7.1.- Comunicació prèvia d’obres mínimes 8/2019 
 
 
Vista la comunicació prèvia d’obres mínimes presentada el 18/02/2019 amb registre 1-
2019-000704-1, i vist que s’han exhaurit els terminis màxims de temps establerts per 
presentar la documentació sol·licitada en el requeriment notificat el 20/02/2019 amb 
registre S2019010005, 
 
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 prèvia 



 
 
 

d’obres mínimes, amb número d’expedient 8/2019, per remodelar la cuina de 
l’habitatge situat al carrer Segimon Folgueroles, 38, 3º, a favor de Xavier Llupia 
Cervera. 
 

- 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. 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.2.- Llicència d'obra menor 22/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 22/2019, per a la 

modificació de l’accés a un habitatge existent situat al carrer Folch i Torres, 3-5, a 
favor de MC G F. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) de la present llicència, per un import de 141,67 €, liquidat 
provisionalment el 7 de maig 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 21 d’agost 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.” 

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

sol·licitant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
7.3.- Llicència d'obra major 10/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 10/2019, per a la reforma 

puntual de la planta primera d’un edifici unifamiliar entre mitgeres existent situat al 
carrer Vern, 14, a favor de M S M. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) de la present llicència, per un import de 90,98 €, liquidat provisionalment 
el 19 de juliol 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 14 d’agost 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 



 
 
 

proposats, runa que haurà de ser retirada i transportada a un abocador 
regularitzat no allargant l’acumulació d’aquesta davant l’obra. 

 Una vegada finalitzats els treballs es deixarà l’entorn en el seu estat inicial.” 

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

sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.4.- Comunicació prèvia d'obres mínimes 55/2019 
 
 
 
Vista la comunicació prèvia d’obres mínimes presentada el 2 d’agost de 2019 amb 
registre E2019014151, 
 
S’ACORDA: 
 
- DECLARAR a l’empara de l’article 26.c de “l’ordenança reguladora de la 

intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Arbúcies” 
la manca d’efectes de l’actuació comunicada, amb número d’expedient 55/2019, per 
refer un paviment indeterminat en un lloc indeterminat de la finca del Marcús, a favor 
de JM R P. 
 

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

- Recordar al sol·licitant que per dur a terme obres en sòl no urbanitzable es 
imprescindible sol·licitar i obtenir la corresponent llicència urbanística municipal. Així 
mateix caldrà aportar tota la documentació necessària que permeti identificar 
l’emplaçament i les característiques de l’actuació que es vol dur a terme. 

 

- Retornar al sol·licitant la liquidació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) de la present comunicació per un import de 58,28 €, liquidat 
provisionalment el 2 d’agost de 2019, prèvia presentació del document acreditatiu de 
la titularitat bancària on retornat l’impost. 

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

sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.5.- Prorroga termini inici obres llicència d'obra major 15/2018 
 
 



 
 
 
Vista la instància genèrica presentada el 14 d’agost de 2019 amb registre E2019014361, 
en la qual es sol.licita prorrogar el termini de començament de les obres de la llicència 
d’obra major, amb número d’expedient 15/2018, 
 
Vist que l’article 47 de “l’ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els 
actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Arbúcies” de l’Ajuntament d’Arbúcies i 
l’article 189 del “Text refós de la Llei d'Urbanisme” de la Generalitat de Catalunya, diu 
que el titular d’una llicència urbanística té dret a obtenir una pròrroga per la meitat del 
temps inicialment concedit, sempre i quan es sol·liciti d’una manera justificada abans 
d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 
S’ACORDA: 
 
- ATORGAR a D P J una pròrroga del termini de començament de les obres de la 

llicència d’obra major, amb número d’expedient 15/2018, per a la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat situat a la Urbanització Fogueres de Montsoriu, parcel·la 
93 (carrer Matagalls), per un termini de 6 mesos. Per tant, les obres hauran de 
començar abans del 21 de març de 2020. 

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

sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
L’alcalde/ssa aixeca la sessió, de la qual com a secretari/ària, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el/la president/a 
amb mi. 
 
 
 
Signat electrònicament, 
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