
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2019 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000043  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 2 de desembre de 2019 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Pere Garriga Sola, Alcalde 
Jaume Salmeron Font, 1r Tinent Alcalde 
Angel Cabrero Mendez, 2n Tinent Alcalde 
M.Angela Soler Puigmacia, 3r Tinent Alcalde 
Anna Rotllant Caralt, 4t Tinent Alcalde 
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 
 
2.0.- Alcaldia 
 
2.1.- Atenció i servei a les persones 
 
2.2.- Aprovació ajut social E.M.B.F. 
 
Vist l’informe social emès per la treballadora social d’Arbúcies en data 15 d’octubre de 2019, on 
s’especifica la situació socioeconòmica de Eva Maria Baena fuentes i la impossibilitat per fer front 
a les despeses bàsiques. 
 
S’acorda  
 
Aprovar i fer un pagament a Eva Maria Baena Fuentes per un import de 200 EUROS per cobrir les 
necessitats bàsiques. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

2.3.- Aprovació ajut social C.F.B. 
 
 
Vist l’informe social emès per la Educadora Social d’Arbúcies en data 4 d’Octubre de 2019, on 
s’especifica la situació socioeconòmica de Cristina Fernández Bardera i la impossibilitat de fer 
front a les despeses bàsiques, 
 
S’acorda, 
 
Aprovar i fer un pagament a Cristina Fernández Bardera per un import de 135 EUROS per cobrir 
les necessitats bàsiques 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
2.4.- Aprovació ajut social M.M.S. 
 
Vist l’informe social emès per la Educadora Social d’Arbúcies en data 4 d’octubre de 2019, on 
s’especifica la situació socioeconòmica de Marta Massaguer Serra i la impossibilitat per fer front a 
les despeses bàsiques, 
 
S’acorda, 
 
Aprovar i fer un pagament a Marta Massaguer Serra per un import de 84 EUROS cobrir les 
despeses bàsiques, 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.5.- Aprovació ajut social M.M.P.E. 
 
Vist l’informe social emès per la Educadora Social d’Arbúcies en data 11 d’Octubre de 2019, on 
s’especifica la situació socioeconòmica de M. Mercè Pidemunt Expòsito i la impossibilitat per fer 
front a les despeses bàsiques, 
 
S’acorda, 
 
Aprovar i fer un pagament a M. Mercè Pidemunt Expóstio per un import de 25 EUROS per cobrir 
les necessitats bàsiques, 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

2.6.- Aprovació ajut social T.L.G. 
 
 
Vis l’informe social emès per la Educadora social d’Arbúcies en data 21 d’Octubre de 2019, on 
s’especifica la situació socioeconòmica de Teresa López Gómez i la impossibilitat per fer front a les 
despeses bàsiques, 
 
S’acorda, 
 
Aprovar i fer un pagament a Teresa López Gómez per un import de 146,29 EUROS per cobrir les 
necessitats bàsiques 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Comunicació i noves tecnologies 
 
3.1.- Sol·licitud de modificació del servei d'Entitat de Registre idCAT 
 
 
Vist el personal de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Arbúcies,  
 
Vistes les necessitats de l’Ajuntament d’Arbúcies com a Entitat de Registre de certificats digitals 
idCAT,  
 
Vista la necessitat d’actualitzar les dades de les operadores actives,  
 
S’ACORDA 
 

- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud de modificació de servei d’Entitat de Registre 
idCAT 

- Incloure a Maria Lluisa Puig Lopez, amb NIF 79301071S, com a operadora d’Entitat de 
Registre idCAT 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Educació i ensenyament 
 
4.1.- Contractació d'Assumpta Mercader Solà per a realitzar una sessió sobre Joan Brossa a 
l'Escola Vedruna d'Arbúcies 
 
 
Aprovació de la contractació d’una hora del conte – taller “A de BrossA “ a càrrec de l’actriu 
Assumpta Mercader Solà per l’Escola Vedruna d’Arbúcies i organitzada per la Biblioteca municipal. 
 



 
 

 

 
 

S’ACORDA 
 
Contractar l’Assumpta Mercader Solà per a relitzar l’activitat formativa “A de Brossa”, pel dia 19 
de novembre de 2019 a l’Escola Vedruna d’Arbúcies, per un import de 130 €+21% IVA-15% IRPF, 
total 123,5 € 

  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.2.- Subvenció Escola Vedruna per a la realització de la castanyada del dissabte dia 2 de 
Novembre durant els actes de la Fira de la Tardor 
 
Vista la col·laboració durant la castanyada de la tarda del dissabte 2 de Novembre durant 
la Fira de la Tardor dels pares i els alumnes de l’Escola Vedruna.  
 
Vist l’informe favorable de la tècnica de Turisme. 
 
Vist l’informe de fiscalització favorable de la secretària interventora de l’Ajuntament 
d’Arbúcies.  
 
S’ACORDA: donar una subvenció de 200 euros als alumnes de l’Escola Vedruna 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Festes 
 
5.1.- Contractació GRUP AMBAUKA, a nom de Magi Canyelles Armengol, per espectacle infantil. 
 
 
Vist els actes de celebració de la FIRA DEL TIÓ 2019 dels pròxims dies 7 i 8 de 
Desembre, on es realitzaran diversos actes, és necessari la contractació del grup de 
música i animació familiar AMBAUKA a través de MAGÍ CANYELLES ARMENGOL per 
actuar a la plaça de la Vila el dissabte a les 12:30h. 
 
Vist el pressupost presentat per MAGI CANYELLES ARMENGOL  per un import de 1.270 
€ + IVA total 1.536,70 €.  
 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquest grup d’animació familiar a MAGI CANYELLES segons el pressupost 
presentat. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
6.0.- Governació 
 



 
 

 

 
 

6.1.- Atorgament del canvi de nom del gual amb número de placa 95 
 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Jaume Pastells Solà amb DNI 77892488K propietari de 
l’habitatge situat al carrer Castell 43, en què sol·licita el canvi de nom del gual amb número de 
placa 95 situat al carrer Castell 95. 
 
Vist que el gual amb número de placa 95 situat al carrer Castell 43 va a nom del Sr. Buenaventura 
Pastells Sola, i va morir. 
 
S’acorda fer el canvi de nom del gual amb número de placa 95 situat al carrer Castell, 43, a nom 
de Jaume Pastells Pagès. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
6.2.- Anul·lació de l'impost sobre vehicles d'atracció mecànica per discapacitat de la persona 
propietària 
 
 

Revisada la documentació presentada per la Sra. Gabriela Alejandra Reyes 
Tabora, vist el Dictamen Tècnic facultatiu de la valoració del grau de disminució 

efectuada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania el 20 de setembre de 2010 la Sra. 

Gabriela Alejandra Reyes Tabora i  d’acord amb l’informe emès per l’àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament d’Arbúcies,  
 
S’ACORDA   
 
Aprovar l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per al vehicle 
TOYOTA LAND CRUISER 150 SERIE amb matrícula 4612KZK, PROPIETAT DE 
LA Sra. Gabriela Alejandra Reyes Tabora. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
7.1.- Altes Recaptació mesos de Maig, Juny, Juliol i Agost 2019 
 
 
Vista  la relació d’Altes de Recaptació corresponent als mesos de maig, juny, juliol i agost de 2019 
 
S’Acorda 
 
Acceptar les següents altes: 
  

MES ALTES (RECAPTACIÓ) ALTES (JARDINET) IMPORT 



 
 

 

 
 

        

MAIG 35.664,99 € 9.424,34 € 45.089,33 € 

FINS 13 JUNY 7.919,31 € 9.981,14 € 17.900,45 € 

DEL 14 AL 30 JUNY 42.262,05 € 0,00 € 42.262,05 € 

JULIOL 90.073,92 € 5.492,14 € 95.566,06 € 

AGOST 11.871,40 € 5.940,00 € 17.811,40 € 

        

  

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
8.0.- Urbanisme 
 
8.1.- Aprovació de les certificacions d'obres 8, 9 i 10, presentades per UTE CAN DELFÍ, relatives 
al contracte d'obres d'execució del projecte de piscina climatitzada,etc 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar les següents certificacions d’obres presentades per UTE CAN DELFÍ relatives 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, el 
detall de les quals s’indica : 
 
 

CO CO IMPORT IVA TOTAL 

NÚM. DATA 
OBRA 

CERTIFICADA  21% IVA INCLÒS 

8 19/7/2019 239.613,91 50.318,92 289.932,83 

9 26/9/2019 246.201,43 51.702,30 297.903,73 

10 23/10/2019 244.431,59 51.330,63 295.762,22 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
8.2.- Permís per cobrir una terrassa existent situada al carrer Camprodon. 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Chemsdoha El Hassini Raib el 28 d’octubre de 2019, amb 
registre d’entrada E2019015589, en la qual sol·licita permís per cobrir una terrassa existent 
situada al carrer Camprodon, i tancar-la perimetralment tot generant un espai semi-tancat. 
 
Vist que durant l’any 2018 i en el marc del Programa de Pla de Barris l’Ajuntament i 
l’Associació de Comerciants varen acordar de fixar una tipologia única de terrasses per al 
carrer Camprodon en tant que eix comercial principal del municipi. 
 
Vist que això va comportar el disseny d’unes terrasses perimetralment protegides amb 
jardineres i baranes d’acer corten (d’1 metre d’alçada aproximadament) en les quals s’hi 



 
 

 

 
 

admet la col·locació de para-sols però no pas la de tendals que cobreixin la totalitat de la 
terrassa. 
 
Vist que quelcom de similar succeeix amb els laterals on no s’hi admet cap altre tipus de 
tancament, també perquè si es convertís la terrassa en un espai semi-tancat no seria un 
espai apte per a fumadors. 
 
Vist el contingut de l’informe tècnic emès al respecte, que figura  l’expedient 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  DENEGAR a Chemsdoha El Hassini Raib el permís per cobrir una terrassa 

existent situada al carrer Camprodon, i tancar-la perimetralment tot generant un 
espai semi-tancat, entenent que resulta bàsic mantenir la uniformitat en les 
terrasses del carrer Francesc Camprodon en la línia del que es va acordar en el 
seu moment. 

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

sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.3.- Llicència d'obra major 9/2019 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 9/2019, per a la rehabilitació 

i ampliació d’un cobert industrial existent situat al Polígon Industrial Torres Pujals, 
parcel·la 22, a favor de Tramsel Construccions Metàl·liques S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de la present llicència per un import de 701,22 €, liquidat provisionalment el 5 
d’agost 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 20 de novembre de 2019, que entre d’altres coses diu el 
següent: 
 
“.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 Un cop finalitzades les obres caldrà presentar la corresponent comunicació 
prèvia de modificació no substancial d’activitat existent, la qual s’haurà de 
presentar i tramitar pels canals reglamentaris oportuns. 

 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.” 

- Abans de l’inici de les obres serà obligatori presentar la resta de documentació 
pendent, i que es la següent: 

 

 Full d’assumeix de la direcció d’obra, degudament visat i signat 
electrònicament. 

 Full d’assumeix de la direcció d’execució d’obra, degudament visat i signat 
electrònicament. 

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra, 
degudament visat i signat electrònicament. 

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

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

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

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
8.4.- Llicència d'obra menor 38/2019 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 



 
 

 

 
 

- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 38/2019, per a la reforma 
interior de la planta sotacoberta d'un habitatge aïllat existent situat al carrer Turó del 
Campament, 4, a favor de Antònia Guiolà Bohils. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de la present llicència per un import de 1.014,26 €, liquidat provisionalment el 9 
d’octubre 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 20 de novembre de 2019, que entre d’altres coses diu el 
següent: 
 
“.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 No resulta (ni resultarà) possible la sectorització de la planta sotacoberta 
afectada com a habitatge independent perquè, tot i no ser contrari al 
planejament urbanístic vigent, no es compliria amb els paràmetres mínims 
d’habitabilitat que li correspondrien en el supòsit de ser entès com a un 
habitatge de nova creació. 

 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.” 

 
- Abans de l’inici de les obres serà obligatori presentar la resta de documentació 

pendent, i que es la següent: 
 

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



 
 

 

 
 

- 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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