
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 D´OCTUBRE 

DE 2019 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000036 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 17 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, 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 Junta de Govern Local de data 7 d’octubre de 2019 
 
2.0.- Alcaldia 
 
2.1.- Canvi de titularitat de nínxol i retorn titularitat nínxol a l'Ajuntament 
 
 
Vista la petició de J P C, per canviar la titularitat del nínxol núm. 19 del carrer Sant 
Joan a nom de Familia P_F, i per retornar la titularitat de l’esmentat nínxol a 
l’Ajuntament.  
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el canvi de titularitat , per 50 anys, del nínxol núm. 19 del carrer Sant Joan. 
 
La nova titularitat serà a nom de J P C. 
  
La taxa per aquest canvi és de 74 €. 
 
Un cop realitzat aquest canvi de titularitat, es procedirà a l’acceptació del retorn del 
nínxol a l’Ajuntament amb les condicions que diu l’article 8è. del reglament del 
cementiri municipal. 
 
L’import d’aquest rescat és de 560 €, aquest any 2019, que li seran abonats en el 
compte que ens ha facilitat per aquest fi. 
 



 
 
 
La taxa pel canvi de titularitat es descomptarà de l’abonament que l’Ajuntament li ha 
de fer el rescat. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Cultura 
 
3.1.- Compra l'ESTANC de novetats editorials i llibre infantil del mes d'octubre, 
per a la Biblioteca Municipal 
 
 
Aprovació d’una compra a l'Estanc de novetats editorials i llibre infantil del mes 
d'octubre i renovació de la part de “bebeteca” . 
 
S’ADORDA 
 
Realitzar la compra de llibres a l’empresa L’ESTANC per a fomentar la lectura de 
novetats editorials durant el mes d’octubre, i renovació dels llibres de la “bebeteca”, 

per a la Biblioteca Municipal, per un import de 217,95 €   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Esports 
 
4.1.- Subvenció Club Ciclista Arbúcies per la participació a la Titan Desert 
 
Vist l’informe  emès pel Tècnic d’Activitat Física i Esport  en data de 22 de juliol de 
2019  
 
RESOLC 
 
Atorga una subvenció de 1.400 € al club Ciclista Arbúcies per sufragar part de les 
despeses del seu Grup  Arbúcies pedalant pel món, per la participació a la Titan 
Desert 2019 ( cursa de BTT). 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
5.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
5.1.- Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

ECOLOGIA PER FESTES SL 1.834,15 



 
 
 

EDICIONS SIDILLÀ SL 169,24 

EXCAVACIONS I LLENYES PAGÈS SL 181,50 

RECUBRIMENTS GRANOLLERS SL 1.922,59 

SANARS DIVERS TRAMUNT SL 1.573,00 

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES 310,29 

SOLER TAPISSERS SL 518,93 

TAPISSAT DE CARROSSERIES SL 142,66 

TUV RHEINLAND IBÉRICA INSPECTION 235,95 

    

    

  6.888,31 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Medi ambient 
 
6.1.- Aprovació de l'ampliació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament 
d'Arbúcies i l'Associació de propietaris forestals per a la gestió forestal al 
municipi d'Arbúcies. 
 
Atès el conveni ja signat entre l’Associació de propietaris forestals del Montseny (APM) 
i aquest Ajuntament per al foment i gestió forestal al municipi d’Arbúcies.  
 
S’ACORDA:  
 
1r.- Donar continuïtat i ampliar el conveni original per a l’anualitat de 2019, als efectes 
de desenvolupar el pla de treball previst per a l’any, el qual serà redactat per una 
comissió de seguiment i respondrà a les necessitats i prioritats que hi determinin per a 
la gestió forestal del municipi; i amb una aportació econòmica per part de l’Ajuntament 
d’Arbúcies de 2.420,00€ (IVA inclòs). 
 
2n.- La pròrroga d’aquest conveni serà de dos anys més, si així ho consideren oportú 
les parts implicades, circumstància que s’haurà de determinar de forma expressa i per 
aprovació d’un Decret d’Alcaldia.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
6.2.- Aprovació redacció del projecte de delimitació i caracterització de les 
franges perimetrals per a la prevenció d'incendis a les urbanitzacions. 
 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per PROCURADORS FORESTALS BOSCH, 
SLU, per a la redacció del projecte de delimitació i caracterització de les franges 
perimetrals de Baixa combutibilitat, per a la prevenció d’incendis a les urbanitzacions i 



 
 
 
habitatges aïllats del municipi d’Arbúcies; per un import total de 18.047,76 € (IVA 21% 
inclòs) 
 
Segon.- Imputar aquesta despesa, la quantitat de 8.228,00 € al pressupost de l’exercici 
2019, i la resta fins a la seva totalitat, al pressupost de l’exercici 2020.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Urbanisme 
 
7.1.- Aprovació d'encàrrec per a la redacció del projecte executiu de reforma i 
adequació de la climatització de la Llar d'Infants "El Jardinet", i incorporació a la 
xarxa biomassa. 
 
 
Vista l’oferta econòmica presentada, i atès l’informe del tècnic de l’àrea justificatiu de la 
necessitat d’elaborar el projecte que s’hi determina.  
 
Atès que existeix consignació pressupostària per a la despesa que hi representa.  
 
 
S’ACORDA :  
 
Primer.- Aprovar l’oferta econòmica presentada, i encarregar a A R i B, enginyer 
industrial, la redacció del projecte executiu de la reforma i adequació de la climatització 
de la llar d’infants “El Jardinet”, per a la incorporació d’energia tèrmica provinent de la 
xarxa de calor de biomassa i millora de l’eficiència a les instal.lacions, per l’import total 
de 2.299,00 € (inclòs 21% IVA).  
 
Segon.- Imputar aquesta despesa en el pressupost general de l’exercici 2020.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.2.- Devolució fiança residus llicència d'obra major 2/2017 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per J C A el 23 de juliol de 2019, amb registre d’entrada 
E2019013916, en la qual sol·licita la devolució de la fiança de residus de la llicència 
d’obra major 2/2017 per un import de 746,35 €. 
 
Vist que s’ha presentat el corresponent certificat del gestor de residus de la 
construcció, referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 124/2019/60NY en el qual es 
proposa que es faci efectiva la seva total devolució. 
 
 



 
 
 
S’ACORDA: 
 
Primer - Retornar a J C A, la fiança de residus de la llicència d’obra major 2/2017 per 

un import de 746,35 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al 

sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.3.- Aprovació de la certificació d'obres 6 presentada per L B S, per les obres de 
nous nínxols a la zona d'ampliació del cementiri municipal, 2a fase 
 
 
Aprovació de la certificació d'obres 6 presentada per L B S, per les obres de nous 
nínxols a la zona d'ampliació del cementiri municipal, 2a fase 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la certificació d’obres núm. 6 presentada per L B S , per l’import de 4.339,98 € 
per les obres de construcció de nous nínxols a la zona d’ampliació del cementiri  
municipal, 2a fase. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.4.- Llicència d'obra menor 37/2019 
 
 
Llicència d'obra menor 37/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 37/2019, per legalitzar la 

construcció d’una caseta per a instal·lacions situada al Colomar de Pujals (veïnat de 
Pujals) a favor de G T C. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) de la present llicència per un import de 95,32 €, liquidat provisionalment 
el 30 de setembre de 2019. 
 

- 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  
 
 
7.5.- Llicència d'obra major 11/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 11/2019, per a la millora 

de la coberta de la Caseta de la Font del Prat (o Refugi de Coll de Té) situada al 
veïnat del Vidal, a favor de Turó de Grenys S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) de la present llicència, per un import de 305,45 €. L’import liquidat 
provisionalment el 10 de juliol de 2019, va ser de 198,27 €. 
 

- 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 9 d’octubre de 2019, que entre d’altres coses diu el següent: 

“.....En relació al pressupost presentat: 

El projecte aportat descriu un pressupost de només 6.395,91€ que, aplicat als 
55,63 m2 de superfície de l’actuació comporta un mòdul unitari de tan sols 
114,97€/m2, insuficient atesa la tipologia d’obra pretesa. 



 
 
 

En aquest sentit, si tenim en compte l’annex de l’Ordenança municipal sobre 
lCIO vigent, s’estableix un mòdul unitari de 88,56€/m2 per a reformes de 
cobertes inclinades sense afectació d’estructura. 

Atès que en aquest cas sí que hi ha afectació de l’estructura (en realitat hi ha 
una substitució íntegra de la coberta) entenem que cal aplicar-hi un mòdul 
mínim equivalent al doble del valor abans indicat (88,56€/m2 x 2 = 177,12 €/m2) 
per la qual cosa en resulta un pressupost total d’execució material a emprar 
com a base imposable per a la liquidació provisional de l’ICIO de 9.853,18€. 

Per la qual cosa caldrà aplicar l’oportuna liquidació complementària d’ICIO en 
base a aquest pressupost, més enllà de què un cop finalitzades les obres es 
pugui aportar la documentació econòmica oportuna per acreditar el cost real i 
final de les obres executades..... 

 
.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 El manteniment estricte de la volumetria i superfície construïda existents. 

 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. 

 
- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines 

municipals la quantitat de 107,18 € en concepte d’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO) pendent. 
 

- Les obres no es podran iniciar sense haver presentat al registre electrònic de 
l’Ajuntament la resta de documentació administrativa pendent, i 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  
 
 
7.6.- Llicència d'obra menor 33/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 33/2019, per a la reforma 

interior parcial d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres existent situat al Passeig 
Mossèn Anton Serres, 30 (futur carrer Canigó, 4), a favor de Ma R P. 
 



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

Obres (ICIO) de la present llicència per un import de 1.745,63 €, liquidat 
provisionalment el 12 de setembre 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 9 d’octubre 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 sense haver presentat al registre de l’Ajuntament la 

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

 Nomenament de contractista, i si escau, la seva declaració censal (model 036 
de l’Agència Tributària Espanyola). 

 
- 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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