
 
 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 D´OCTUBRE 

DE 2019 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000036  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 7 d´octubre 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, Regidora 
Judit Prat Gelpi, 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’aprova l’acta corresponent a la sessió de la Junta de Govern Local de data 30 de 
setembre de 2019 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Subvenció per a  Festa intercultural i solidària 2019 
 
 
Vista la sol·licitud de subvenció del Consell municipal de Cooperació i Solidaritat per a 
la celebració de la Jornada Intercultural i Solidària 2019  
 
S’acorda 
 
Aprovar i fer un pagament de 650€ per les despeses de la Jornada Intercultural i 
Solidària 2019 com col·laboració de l’ajuntament per a l’activitat organitzada des del 
Consell municipal. 
 
Els diners seran distribuïts pel tècnic municipal entre les següents entitats, que 
aportaran el corresponent justificant de les despeses realitzades. 

- Associació Argentina d’Arbúcies 
- Associació africana KAFU 
- Associació de dones del Punjab 
- Associació de dones marroquines Al Ilmo Nur 
- Creu Roja 



 
 
 
En el cas de no justificar adequadament se’ls demanarà el reemborsament de la part 
de la subvenció corresponent. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Cultura 
 
3.1.- Sol·licitud subvenció exclosa de concurrència pública per als serveis del 
Parc Natural del Montseny donats en el Museu 
 
 
S’ACORDA: 
 
Sol·licitar a l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona una subvenció exclosa 
de concurrència pública,  per l’import de 28.600,00 €, destinada al funcionament dels 
serveis del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, directament relacionats amb el 

Parc Natural del Montseny. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures:  
 
 

ÀNGEL CABRERO MÉNDEZ - CARNS CASA MÉNDEZ 308,00 

AUTOREPARACIONS ARBÚCIES SL 283,90 

FRIGORIFICOS DEL MORAL SA 117,63 

FRIGORIFICOS DEL MORAL SA 172,52 

FRIGORIFICOS DEL MORAL SA 185,22 

GRÀFIQUES TREMA SL 2.693,58 

JMD ARIDOS Y HORMIGONES SL 285,54 

JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 295,53 

JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 34,00 

JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 39,20 

JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 25,71 

JORDI CALLÍS FERRER - GRAFIA 1.513,94 

JORDI CALLÍS FERRER - GRAFIA 149,44 



 
 
 

JOSEP GIFREU I ESCRIBANO 10,89 

LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR SL 580,80 

MANZANO ARBÚCIES SL 1.264,89 

PAU LÓPEZ MARIN 1.890,14 

PRODUCTES MIR SL 419,07 

PROMOTORA MEDITERRANEA-2 SA 637,97 

PROMOTORA MEDITERRANEA-2 SA 633,17 

RÀDIO MARINA SA 1.028,50 

SOLER TAPISSERS SL 174,42 

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA 59,10 

TRAFAD S.COOP.C.L 317,07 

TRAFAD S.COOP.C.L 8.954,67 

TRAFAD S.COOP.C.L 2.577,65 

TRAFAD S.COOP.C.L 3.215,67 

TRAFAD S.COOP.C.L 1.292,50 

TRAFAD S.COOP.C.L 1.820,00 

TROFEUS WANS CAT SC 913,55 

    

    

  31.894,27 

    
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.2.- Aprovació certificació d'obres núm. 7 relativa obres piscina climatitzada etc 
 
S’ACORDA:  
 
Aprovar la Certificació d’Obres núm. 7,  de data 19 de juliol  de 2019 , presentada per 
UTE CAN DELFÍ, per l’import de 298.516,88 €, IVA inclòs, corresponent a les « Obres 
d’execució del projecte de piscina climatitzada i remodelació de les piscines lúdiques 
exteriors. Reforma i ampliació de vestidors i noves sales de gimnàs. A la zona 
poliesportiva de Can Delfí  » 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Promoció econòmica 
 
5.1.- Aprovació projecte  AODL 2019 i sol·licitud subvenció al SOC 
 



 
 
 
 
 
Vista la Resolució TSF/2233/2019, de 6 d’agost, per la qual s'obre la convocatòria per 
a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de nous 
agents d'ocupació i desenvolupament local  (SOC – Agents d'Ocupació i 
Desenvolupament Local – AODL) (ref. BDNS 469711). 
  
S’ACORDA:  

1) A provar el pla d’acció i desenvolupament local d’empresa, comerç i turisme 
2020-2024 i el pla de treball anual 2020-2021. 

 
El pla d’acció i desenvolupament local consta de les següents línies estratègiques: 
 

 Dinamització de creació de noves empreses i  consolidació del teixit 
empresarial existent. 

 Desenvolupament de productes a partir dels recursos del territori  de 
proximitat. 

 Millora de l’ocupabilitat de les persones aturades. 

 Dinamitzar i promocionar les empreses i comerços locals. 

 Promoció Turística. 

 
2) Aprovar el Pla anual de treball 

 
3) La persona seleccionada per a cobrir el lloc de treball d’AODL, serà S S i S, en 

el cas que s’atorgui la subvenció. 

D'acord amb el que preveu l'apartat 6 de l'annex 4 de l'Ordre de bases 
TSF/123/2018, de 24 de juliol, la quantia del mòdul anual econòmic per a cada 
agent d'ocupació i desenvolupament local és de 36.000,00 euros. 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.2.- Adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 2020-2023 de 
la Diputació de Girona 
 
Vist la publicació de les bases i la convocatòria per a l'adhesió a la Xarxa de Serveis 
Locals de Promoció Econòmica 2020-2023  de la Diputació de Girona. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Arbúcies compleix els requisits per adherir-se  
 
S’ACORDA:  
 
Formalitzar l’adhesió per al període 2020-2023 per poder participar en les polítiques 
futures de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona entre les quals hi ha la 
subvenció XSLPE, i la prestació d’altres serveis que s’ofereixen des de la xarxa. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 
 
 
 
6.0.- Urbanisme 
 
6.1.- Llicència d'obra menor 30/2019 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 30/2019, per col·locar 

aïllament i quatre finestres zenitals a la teulada de la masia del Foguer (veïnat de la 
Geneta), a C G G. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) de la present llicència per un import de 241,80 €, liquidat 
provisionalment el 9 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 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 municipal del 24 de setembre de 2019, que entre d’altres coses diu el 
següent: 
 
“.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 No s’admetrà cap actuació que no estigui específicament recollida en la 
memòria aportada, especialment en relació a la substitució de cap dels 
elements que configuren l’estructura de coberta, en quin cas caldrà la 
participació d’un tècnic que se’n faci responsable. 

 Les finestres zenitals a col·locar s’instal·laran seguint escrupolosament el 
pendent de la coberta i sense sobresortir en excés d’aquesta. 

 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.” 

 
- 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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