
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30 DE 
SETEMBRE DE 2019 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000034  
Caràcter:  ordinària 
Data: 30 de setembre de 2019 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Pere Garriga Sola, Alcalde 
M.Remei Artigas Crosas, Regidora 
Marti Pastells Sanchez, Regidor 
Manel Serras Vila, Regidor 
Judit Prat Gelpi, Regidora 
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 
setembre de 2019. 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Ajut social 
 
Atesa la situació socioeconòmica de L M M i la impossibilitat per fer front a les 
despeses bàsiques (alimentació, higiene i medicaments). 
 
ACORDA: 
 
Aprovar i fer un pagament per un import de 50 € a L M M per cobrir necessitats 
bàsiques (alimentació, higiene i medicaments). 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- Sol·licitud subvenció al SOC "Treball als Barris 2019", aprovació Pla 
executiu anual i del pressupost 
 
 



 
 
 
 
Vist la Resolució TSF/1847/2019, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per 
a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al "Programa de suport als 
territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als 
Barris" (SOC-Projecte Treball als Barris) 
  
S’ACORDA:  
 
Aprovar el pla d’execució anual i el pressupost que l'ajuntament d’Arbúcies presenta a 
la convocatòria 2019. 
 
El pla d’execució anual consta dels següents programes: 
 
·Programa A “Programes específics de caràcter experimental i innovador per 
afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció”: 
SIFOL3.0 Servei d’inserció, orientació i formació laboral adreçat a persones en situació 
d’atur a Arbúcies) 
 
·Programa D “Programes d’experienciació laboral”: 

Actuacions ocupacionals: 
·1-Acondicionament de l’arbrat i poda-6 mesos, peó de jardineria (1 persona), 
oficial de 2a (1 persona) 

·2-Jardineria de parcs i jardins-9 mesos, peó de jardineria (1 persona) 

·3-Rehabilitació i manteniment d’edificis municipals-6 mesos, peó de 
manteniment (2 persones), oficial de 2a (1 persones) 

·4-El centre es posa bonic -6 mesos, peó mixt d’electricitat i manteniment (2 
persones), oficial de 2n (1 persona) 

·5- Millora de l’espai públic -9 mesos, peó construcció (1 persona), oficial de 
segona (1 persona) 

·6-Apropem-nos als ciutadans-9 mesos, auxiliar administratiu (1 persona) 

·7-Suport als serveis de proximitat i atenció a les persones vulnerables-6 
mesos, auxiliar de la llar (1 persona) 

·8-Sensibilització ambiental-6 mesos, mediador (1 persona) 

·9-Agent cívic-9 mesos, administratiu (1 persona) 

·10-Fem salut -6 mesos, monitor (3 persones) 

Actuació professional: 

·11-Suport al projecte de comunicació i a l’estratègia digital del Museu 
Etnològic del Montseny, la Gabella-6 mesos, administratiu (1 persona) 

·12-Dinamitzador comercial i turístic-6 mesos, tècnic de l’àmbit comercial o 
turístic (1 persona) 

·13-Treball socioeducatiu projecte centre obert-6 mesos, educador (1 persona) 

·14-Treball educador social projectes patis i places obertes-6 mesos, educador 
(1 persona) 



 
 
 

·15-Dinamitzador cultural dels espais Naus Ayats, Can Cassó...-9 mesos, 
tècnic en l’àmbit cultural o educació social (1 persona) 

·16-Servei d’assistència-OAC-destinat a guiar i ajudar ciutadans i empreses en 
la realització de qualsevol dels tràmits municipals que es poden fer a través de 
la Seu electrònica- 9 mesos, administratiu (1 persona) 

 

I amb el següent pressupost: 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.2.- Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 
 

ABELARDO MARTIN EXPOSITO 113,10 

ABELARDO MARTIN EXPOSITO 267,10 

ALTER EGO WEB SERVICES SL 1.058,74 

ARANTXA CRUELLS CLOPÉS - MANS & RAMS 121,00 

ASSESSORS GESTIÓ LOCAL EMPRESARIAL SL 3.591,18 

Codi Denominació Cost total Subvenció 

sol·licitada 

Aportació 

fons propis A Dispositiu d’inserció sociolaboral de 
col·lectius amb dificultats d’inserció 

53.654,10 € 51.079,50 € 2.575 € 

D.1.1 Acondicionament de l’arbrat i la jardineria 25.971,48 € 23.871,48 € 2.100 € 

D.1.2 Jardineria de parcs i jardins 19.321,32 € 17.221,32 € 2.100 € 

D.1.3 Rehabilitació i manteniment d’edificis 
municipals 

39.552,36 € 35.352,36 € 4.200 € 

D.1.4 El centre es posa bonic 37.952,36 € 35.352,36 € 2.600 € 

D.1.5 Millora de l’espai públic 31.171,48 € 23.871,48 € 7.300 € 

D.1.6 Apropem-nos als ciutadans 12.855,48 € 11.955,48 € 900 € 

D.1.7 Suport als serveis de proximitat i atenció 
a les persones vulnerables 

13.355,48 € 11.955,48 € 1.400 € 

D.1.8 Sensibilització ambiental 15.455,88 € 14.555,88 € 900 € 

D.1.9 Agent cívic 22.733,82 € 21.833,82 € 900 € 

D.1.10 Fem salut  38.466,44 € 35.866,44 € 2.600 € 

D.2.1 Suport al projecte de comunicació i a 
l’estratègia digital del MEMGA 

18.262,50 € 16.162,50 € 2.100 € 

D.2.2 Dinamització comercial i turística 18.262,50 € 16.162,50 € 2.100 € 

D.2.3 Treball socioeducatiu projecte Centre 
Obert 

18.262,50 € 16.162,50 € 2.100 € 

D.2.4 Projectes patis i places obertes 18.262,50 € 16.162,50 € 2.100,00 € 

D.2.5 Dinamitzador cultural dels espais Naus 
Ayats, Can Cassó.... 

26.343,75 € 24.243,75 € 2.100,00 € 

D.2.6 Servei d’assistència OAC 25.143,75 € 24.243,75 € 900,00 € 

  TOTAL 435.027,70 € 396.053,10 € 38.975,00 € 



 
 
 

ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE 2.640,00 

ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 1.969,43 

BERNAT SILVA CEDILLO 500,00 

BERNAT SILVA CEDILLO 580,80 

DRAGCLIC SL 189,97 

FERRETERIA COMELLA SA 238,39 

GESTIÓ ARBÚCIES SL 2.769,54 

GIROCOPI SISTEMES D'ORGANITZACIÓ 98,01 

GIROCOPI SISTEMES D'ORGANITZACIÓ 1,21 

HERMANOS ALUM SL 31.399,01 

INSTAL·LACIONS SALVANS SL 777,49 

JOAQUIM VALL·LLOSERA PUJOLRÀS - GRÀFIQUES JOVA 180,59 

JOAQUIM VALL·LLOSERA PUJOLRÀS - GRÀFIQUES JOVA 141,57 

JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 23,96 

JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 25,58 

JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 50,55 

LOGISTÍSTICA DE GUERRILLA SL 895,40 

LOGISTÍSTICA DE GUERRILLA SL 1.144,66 

LOGISTÍSTICA DE GUERRILLA SL 1.663,75 

METALCO SA - GIRONA - 169,79 

NOSOLOMEDIA SL 363,00 

PARKER - NOVA MASSEGUR SL 144,58 

RJ SERVEIS FESTES I ESPECTACLES SL 2.541,00 

TOTTEX UNIFORMES SL 53,24 

TOTTEX UNIFORMES SL 537,58 

    

    

  54.250,22 

    

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- Governació 
 
4.1.- Atorgament gual al carrer D. Refart, 41 
 
 

 



 
 
 
 Vista la instància presentada pel Sr. L C B amb NIF ….8J en què sol·licitava tenir un 
gual al carrer Domènec Refart número 41 com a propietari de l’habitatge.  
 
Vist l’informe de la Policia Local d’Arbúcies de data 08/08/2019 en què diu que no 
existeix inconvenient perquè es posi un gual al carrer Domènec Refart, 41, amb una 
allargada de 2,60 metres, cal fer rebaix de la vorera i cal pintar la línia groga a la 
vorera o carrer.  
 
Vist l’informe de la Tècnica de Governació on s’informa FAVORABLEMENT de 
l’atorgament d’aquest gual.  
 
S’ACORDA 
 
Atorgar un gual al Sr. L C B al carrer Domènec Refart, 41, amb una allargada de 2,60 
metres, on cal fer el rebaix i pintar la línia groga. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.2.- Atorgament de gual al carrer Sorrall, 2 
 

 
Vista la instància presentada pel Sr. M H en què sol·licitava tenir un gual al carrer 
Sorrall,2, vist l’informe favorable de la Policia Local d’Arbúcies i de la Tècnica de 
Governació. 
  
S’ACORDA: 
 
Atorgar el gual amb número de placa 227 al Sr. M H al carrer Sorrall, 2.  
Gual amb una llargada de 3,40 metres i al que no cal fer rebaix. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Llicència de divisió horitzontal 1/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal amb 
referència 113/2019/20I, que diu: 
 
 
“1. Antecedents: 

En data 13 de setembre de 2019 i núm. de registre d’entrada E2019014732, la Sra, ML D S, 

sol·licita llicència de divisió horitzontal de l’immoble situat al Carrer Loreto Mataró, 12 

d’Arbúcies, aportant projecte tècnic de divisió de finca urbana. 
  



 
 
 
2. Consideracions: 

Segons documentació presentada, les dades de les finca d’origen són les següents: 
Situació: Carrer Loreto Mataró, 12. 17401 Arbúcies. 

Superfície Registral: 98,00 m2. de superfície construïda per planta. 

Ref.  Cadastral: 9596919DG5299N0001TF. 

Superfície construïda segons recent mesurament: 98,00 m2 de superfície construïda per planta. 

Inscripció Registral: Tom 2464, llibre 126 d’Arbúcies, foli 206, finca núm. 1485. Registre de la Propietat de 

Santa Coloma de Farners. 

 

L’objectiu és dividir l’anterior immoble amb dues noves finques independents amb règim de divisió 

horitzontal,  distribuïdes  de la següent manera: 
NÚM. D’ENTITAT                                           IDENTIFICACIÓ         ÚS                                        SUPERFICIE  

(1)  Loreto Mataró, 12.  Baixos                      Divisió A                      Habitatge                              98,00 m2 

(1)  Loreto Mataró, 12. Baixos                       Divisió A                      Pati                                       56,00 m2 

(2)  Loreto Mataró, 12. Primer                       Divisió B                      Habitatge                              98,00 m2 

(2)  Loreto Mataró, 12. Primer                       Divisió B                      Traster                                 59,85 m2 

(2)  Loreto Mataró, 12. Primer                       Divisió B                      Terrat                                   38,15 m2 

 

Segons projecte de divisió horitzontal, la superfície computable pel càlcul de la densitat màxima 

prevista pel planejament municipal és la següent: 

 

 HABITATGE COMUNITARI PATI  TOTAL S. COMPUTABLE 

P. B. 98,00  56,00  154,00 98,00 

 

 HABITATGE COMUNITARI TRASTER  TOTAL S. COMPUTABLE 

P. 1 98,00  59,85  157,85 98,00 

 
 

 Total superfície destinada a l’ús residencial =  196,00 m2 

 

Càlcul densitat màxima :  196,00 m2 / 80 = 2,45 habitatges 
 
3. Conclusió: 

L’art. 1.4.2 de la  Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Territorial i Urbana 

d'Arbúcies aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona de 29 de juny de 

2006,  estableix la densitat màxima per  edificis plurifamiliars destinats a habitatges,  en  80 m2 

construïts de sostre per habitatge. En aquesta proporció s’inclouen les escales, accessos i 

espais de pas, però no computen la superfície habitable que en resulti de l’aprofitament dels 

espais de sotacoberta ni els espais destinats a usos diferents als d’habitatge.  

En el cas que ens ocupa la superfície construïda total destinada a l’ús residencial  és de 196,00 

m2, equivalent a una densitat màxima de 2 habitatges, suficient per permetre  la densitat 

plantejada en el projecte. L’edifici s’ajusta al planejament vigent i la divisió proposada no 

impedeix el seu aprofitament . Per tant,  s’informa en sentit  favorable la divisió horitzontal 

prevista en el projecte redactat per l’arquitecta tècnica Àngels Moré i Arqué, amb número de 

registre col·legial 19.W.05103 de data 27/07/2019. 

 

4. Condicions: 

No hi ha condicions a observar. 

 

5. Advertiments: 

El present informe s’emet en base a la presumpció de veracitat de les dades contingudes en el 

projecte de parcel·lació.” 

 
S’ACORDA: 
- Atorgar llicència de divisió horitzontal, amb número d’expedient 1/2019, d’acord 

amb l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal amb referència 113/2019/20I. 



 
 
 

 
- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa de la present llicència per un import de 

100,00 €, liquidada provisionalment el 16 de setembre de 2019. 
 

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

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.2.- Devolució fiança urbanització llicència obra menor 7/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per A B P el 17 de maig de 2019, amb registre d’entrada 
E2019012140, en la qual sol·licita la devolució de la fiança d’urbanització de la llicència 
d’obra menor 7/2019 per un import de 1.394,00 €. 
 
Vist que ha finalitzat el període de garantia i s’han restituït tots els elements urbanístics 
malmesos a causa de les obres. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 112/2019/59NY en el qual es 
proposa que es faci efectiva la seva total devolució. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a A B P, la fiança d’urbanització de la llicència d’obra menor 7/2019 

per un import de 1.394,00 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al 

sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.3.- Llicència d'obra menor 26/2019 
 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 26/2019, per a la reforma 

i ampliació interna del menjador de la planta embotelladora d'Aigua de Viladrau, 
situada al Camí Vell de Viladrau, s/n, a favor de Nestlé España S.A. 
 



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

Obres (ICIO) de la present llicència per un import de 365,80 €, liquidat 
provisionalment el 18 de juny 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 24 de setembre 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. 

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

- Abans de l’inici de les obres, s’haurà de presentar al registre electrònic de 
l’ajuntament la resta de documentació administrativa pendent, que es la següent: 

 Nomenament de contractista, signat electrònicament. 
 

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

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.4.- Llicència d'obra menor 32/2019 
 
 



 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 32/2019, per a la 

instal·lació d'un cobert metàl·lic desmuntable provisional al pati de l’habitatge situat al 
carrer La Farga, 27, a favor de Uria & Sanchez S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) de la present llicència, per un import de 53,22 €, liquidat provisionalment 
el 20 d’agost 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 dona 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 23 de setembre de 2019, que entre d’altres coses diu 
el següent: 
 

 “L’ obra tindrà la qualitat de provisional i desmuntable. El termini de la llicència la 
determinarà l’Ajuntament quan de manera motivada comuniqui al titular de la 
mateixa l’obligació de retirar la instal·lació, actuació la qual no generarà dret a 
percebre cap tipus d’indemnització.” 

 
- 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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