
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2019 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000044  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 9 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 
 
S’aprova l’acta corresponent a la sessió de la Junta de Govern Local de data 2 de 
desembre de 2019 
 
2.0.- Alcaldia 
 
2.1.- Canvi de titularitat de nínxol 
 
Vista la petició de N T V , per canviar la titularitat del nínxol núm. 85 del carrer Sant 
Quirze a nom de N T G, ja difunt. 
 
 S’ACORDA 
 
Acceptar el canvi de titularitat per  50 anys del nínxol núm. 85 del carrer Sant Quirze. 
La nova titularitat serà a nom de N T V. 
La taxa per aquest canvi és de 74 euros, que cal pagar a les oficines municipals. 
 



 
 

 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
2.2.- Canvi de titularitat de nínxol 
 
Vista la petició  de J R A, per canviar la titularitat del nínxol núm. 75 del carrer Sant Isidre 
a nom de Salvi Roses Grau, ja difunt. 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm. 75 del carrer Sant Isidre. 
La nova titularitat serà a nom de J R A. 
 La taxa per aquest canvi és de 74 euros, que cal pagar a les oficines municipals. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.3.- Canvi de titularitat de nínxol 
 
 
Vista la petició de J R A, per canviar la titularitat del nínxol núm. 79 del carrer Sant Isidre a 
nom de Joaquim Roses A. 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm. 79 del carrer Sant Isidre. 
La nova titularitat serà a nom de J R A. 
La taxa per aquest canvi és de 74 euros, que cal pagar a les oficines municipal.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.4.- Canvi de titularitat de nínxol 
 
Vista la petició de MA T S, per canviar  la titularitat del nínxol núm. 137 del carrer Sant 
Antoni a nom de R M R, ja difunt. 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm. 137 del carrer Sant Antoni. 



 
 

 

 
 

La nova titularitat serà a nom de MA T S. 
La taxa per aquest canvi és de 74 euros, que cal pagar a les oficines municipals. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.5.- Concessió per 50 anys nínxol 
 
Vista la petició de JJ C G i  per M C F per la concessió per 50 anys d’un nínxol 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar la concessió per 50 anys del nínxol núm. 20 del Carrer Santa Joaquima de 
Vedruna. 
 L’import d’aquest concessió és de 1.600€ , que li seran descomptats en dues quotes  en 
el compte  que ens ha facilitat per aquest fi. 
Caldrà passar a recollir el títol de concessió a les oficines municipals.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Atenció i servei a les persones 
 
3.1.- Aprovació ajut social L.A.P. 
 
Vist l’informe social emès per la Educadora  Social d’Arbúcies en data 8 de Novembre de 
2019, on s’especifica la situació socioeconòmica de L A P  i la impossibilitat per fer front a 
les despeses bàsiques, 
 
S’acorda: 
 
Aprovar fer un pagament a L A P  per un import de 150 € per cobrir les necessitats 
bàsiques 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Educació i ensenyament 
 
4.1.- Devolució import matrícula curs dibuix 2019-2020 
 
 



 
 

 

 
 

 
Atesos motius personals i vista la sol·licitud de devolució del 50% de la matrícula del curs 
de dibuix i pintura presentada per A R G, amb DNI 40372863C,  
 
S’acorda: 
 
Retornar el 50% de l’import de la matrícula del curs de dibuix (20€) a A R G, ja que per a 
motius personals ha de deixar d’assistir a les classes, havent cursat només la meitat de les 
classes programades durant aquest trimestre.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
4.2.- Alta matrícula extraordinària Llar Infants Biel Delgado Pol 
 
 
Atesos motius personals i  vista la sol·licitud presentada per E P X, en la qual sol·licita la 
matrícula a la Llar d’Infants el Jardinet pel seu fill B D P,  
 
S’ACORDA: 
 
Donar d’alta, com a matrícula extraordinària a la Llar d’infants el Jardinet P0, a l’alumne B 
D P , a partir del mes de novembre  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Festes 
 
5.1.- Subvenció als alumnes de cinquè de l'Escola Dr. Carulla, per col·laborar amb la 
castanyada de diumenge de la Fira de la Tardor 
 
Vist la col·laboració durant la castanyada de la tarda del diumenge 3 de Novembre durant 
la Fira de la Tardor dels pares i els alumnes de cinquè de l’Escola Dr Carulla.  
 
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 cinquè de primària de l’Escola Dr 
Carulla. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Urbanisme 
 
6.1.- Desestimació Subvenció rehabilitació façanes 5/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per M I G T el 28 de maig de 2019, amb registre d’entrada 
E2019012476, en la qual sol·licita una subvenció per a rehabilitació de façana de la masia La 
Torre de Pujals (veïnat de Pujals). 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 141/2019/133DI en el qual es 
considera que un cop revisada la llicència d’obra major, amb numero d’expedient 
13/2016, per a la consolidació estructural i rehabilitació de la coberta i un annex de la 
masia La Torre de Pujals, cap de les actuacions contemplades en el projecte aprovat 
corresponen a la rehabilitació de les façanes, per la qual cosa s’entén que les obres per 
les quals es formula la sol·licitud d’ajut municipal no disposen de llicència. 
 
Vist que segons l’article 6è de l’ordenança fiscal municipal numero 30, reguladora de les 
subvencions i ajuts per a rehabilitació de façanes, són obligacions dels beneficiaris haver 
obtingut la corresponent llicència d’obres i complir totes les seves condicions, i que 
l’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la pèrdua dels ajuts econòmics. 
 
Vist que es va suspendre la tramitació de la subvenció i se li va concedir al sol·licitant un 
termini màxim de 10 dies per presentar degudament la sol·licitud de llicència d’obres per a 
rehabilitar les façanes de la masia. 
 
Vist que aquest termini ha finalitzat amb escreix i el sol·licitant no ha presentat la sol·licitud 
de llicència d’obres per a rehabilitar les façanes de la masia. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  Desestimar la sol·licitud presentada per MI G T, en la qual sol·licita una subvenció 

per a rehabilitació de façana de la masia La Torre de Pujals (veïnat de Pujals). 
 
Segon -  Advertir al sol·licitant que si vol dur a terme obres que no contempli el projecte 

aprovat en la llicència d’obra major, amb numero d’expedient 13/2016, cal haver 
obtingut prèviament la corresponent llicència d’obres. 



 
 

 

 
 

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

sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.2.- Llicència d'obra menor 39/2019 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 39/2019, per legalitzar la 

construcció d'un armari per a instal·lacions al pati posterior de l’habitatge situat al carrer 
Germana Cecília, 8, a favor de MA O V. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de la present llicència per un import de 46,50 €, liquidat provisionalment el 29 
d’octubre de 2019. 
 

- 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. 
 

- Aquestes obres tindran la consideració de provisionals i l’Ajuntament, quan així ho 
consideri oportú i de manera motivada, podrà ordenar la seva retirada sense cap tipus 
d’indemnització. 

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

sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.3.- Llicència d'obra menor 41/2019 
 



 
 

 

 
 

 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 41/2019, per instal·lar 800 

metres lineals de tanca amb pals de fusta i filat metàl·lic, situada al polígon de rústica 13, 
parcel·la 29, 30 i 40 d’Arbúcies, a favor de J E R. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de la present llicència, per un import de 148,80 €. L’import liquidat 
provisionalment el 21 de novembre de 2019, va ser de 85,99 €. 
 

- 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 només tindrà efecte mentre quedi justificada la necessitat de 
protegir la plantació agrícola. 

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

la quantitat de 62,81 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
pendent. 
 

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

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 

 
 

7.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
7.1.- Recuperar el servei d'explotació de la deixalleria 
 
Atès que per decret de 28 de novembre de 2012 es va adjudicar a Excavacions Rosell, SL 
el servei d’explotació de la deixalleria d’Arbúcies. 
 
Atès que fins a la data d’avui Excavacions Rosell, SL seguia prestant el servei. 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Donar per finalitzat el contracte d’explotació del servei de la deixalleria establert amb 
Excavacions Rosell, SL,  amb data efecte 20 de desembre de 2019. 
 
2n.- Ratificar aquest acord per part del Ple municipal. 
 
Resultat:  Prèvia la votació de la urgència del tema per unanimitat, l’acord s’aprova 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, 
 


		2019-12-30T09:31:23+0100
	PERE GARRIGA SOLA - DNI 77907237G (TCAT) - 30/12/2019 09:31:23 - Càrrec: Alcalde
	#T#Alcalde


		2019-12-30T09:58:38+0100
	JUANA MARIA LLOR SERRA - DNI 46334458S (TCAT)
	#T#SecretÃ ria - Interventora




