
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2019 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000045  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 16 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 9 de desembre de 
2019 
 
1.1.- Atenció i servei a les persones 
 
1.2.- Subvenció a Mouenarts 2019 
 
Vist que l’Associació Mouenarts ha desenvolupat un projecte d’intères local que ha donat a 
conèixer les arts del moviment al global de la població d’Arbúcies, així com a acostar aquest art a 
la població que mai hi ha tingut contacte així com els sectors més exclosos de la nostra societat,  
 
S’ACORDA  
 
Atorgar una subvenció de 500 € a l’Associació Mouenarts  en concepte de subvenció pel 
desenvolupament del Projecte “La Selva Dansa” . 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
2.0.- Cultura 
 
2.1.- Subvenció a H6 Teatre 
 
Vist que H6 Teatre ha realitzat tasques de suport en el projecte Teatrefest 2019, que ha tingut lloc 
el mes d’octubre, amb l’objectiu d’oferir una bona oferta cultural teatral a la població,  
 
S’ACORDA, 
 
Atorgar una subvenció de 500 € a H6 Teatre en concepte de subvenció pel desenvolupament del 
projecte TeatreFest 2019.  Es tracta d’una bestreta;  aquesta entitat ha de justificar la despesa 
realitzada . 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Educació i ensenyament 
 
3.1.- Baixa temporal llar infants 
 
Atesos motius personals i vista la sol·licitud presentada per M J, en la qual sol·licita la baixa 
temporal a la Llar d’infants el Jardinet per a la seva filla N J, 
 
S’ACORDA: 
 
Donar de baixa temporalment (mesos de novembre i desembre) a N J de la Llar d’infants el 
Jardinet P1, i tornar-la a incorporar, extraordinàriament, a partir del gener del 2020.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
4.0.- Governació 
 
4.1.- Subvenció a l'ADF Guilleries Montseny per al 2019 
 
Vist que l’Associació de Defensa Forestal Guilleries Montseny és una entitat sense afany de lucre, 
formada per propietaris forestals i voluntaris/es dels municipis del seu àmbit territorial que té 
com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.  
 
Vist que els voluntaris de l’ADF han participat durant tot l’any 2019 en els programes de vigilància 
i prevenció d’incendis forestals, en les campanyes de de divulgació entre titulars dels terrenys 
forestals sobre accions de prevenció i lluita contra incendis forestals, en la recuperació i neteja de 
camins i pistes forestals (manteniment de la xarxa de camins) i han fet suport en l’extinció 
d’incendis forestals. També han col·laborat en altres tasques com el suport en treballs de retirada 
d’arbres caiguts i retirada d’acumulació de branques i vegetació en les rieres després del tornado i 
episodis de pluges fortes ocorregudes.  



 
 

 

 
 

 
S’ACORDA: 
 
Atorgar una subvenció de 600 € a l’ADF Guilleries Montseny per tal de sufragar les despeses 
sorgides durant aquestes tasques de prevenció i lluita contra incendis forestals.  Es tracta d’una 
bestreta;  aquesta entitat ha de justificar la despesa realitzada . 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
5.1.- Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA:  
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

CONSERVACIÓ DE PATRIMONI 4RESTAURA SL 5.900,00 

FRANCESC NOGUERA BUSQUETS 2.853,77 

GIROCOPI SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SAUTE 1,21 

MARIA VIÑAS POU 726,00 

MIRIAM FERRER BOU 118,29 

PROPAGANDA PEL FET! SCCL 8.470,00 

QUEROL & COLOMER CONSULTORS 925,65 

    

    

  18.994,92 

    

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Medi ambient 
 
6.1.- Modificació acord de JGL del 28 de novembre de 2019, per canvi de data en la finalització 
del contracte del servei de la deixalleria 
 



 
 

 

 
 

Atès que per Junta de Govern Local de data 9 de desembre de 2019 es va acordar donar per 
finalitzat el contracte del servei d’explotació de la deixalleria establert amb Excavacions Rosell, SL, 
amb data efecte 20 de desembre de 2019 
 
Atès que és procedent canviar la data de finalització del contracte,  que quedaria fixada el 31 de 
desembre de 2019 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Modificar la resolució anteriorment esmentada; Donar per finalitzat el contracte del servei 
d’explotació de la deixalleria , establert amb Excavacions Rosell, SL, quedant fixada la data 
d’acabament el dia 31 de desembre de 2019. 
 
2n.- Ratificar aquest acord per part del Ple municipal. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Urbanisme 
 
7.1.- Llicència d'obra menor 40/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 40/2019, per legalitzar la 

substitució de la caldera de llenya de la Casanova d'en Dorca (veïnat de Ferrer) a favor de V T P. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 527,22 €, liquidat provisionalment el 13 de novembre 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  
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
7.2.- Llicència urbanística de parcel.lació 4/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per J R C el 19 de novembre de 2019, amb registre d’entrada 

E2019016098, en la qual sol.licita llicència urbanística de parcel·lació, amb número d’expedient 

4/2019, d’una parcel·la situada al carrer Estenedor 46 d’Arbúcies, 

 

Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 170/2019/161I, que diu: 

 

“1-Dades de les finques d’origen 
 
Finca d’origen núm. 1: 
Situació de la parcel·la: C. Estenedor, 46. 17401 Arbúcies 
Propietat: AM C H 
Inscripció registral: Tom 579, llibre 4 d’Arbúcies, foli 126, finca 72, inscripció 17ª 
Ref. cadastral: 9698425DG5299N0001FF 
Superfície escripturada: 2.182,00 m2 
Superfície cadastral: 2.609,00 m2 
Superfície recentment mesurada: 2.536,06 m2 
Classificació urbanística: urbana 
 
 
2-Parcel·lació que es sol·licita 
 
Es sol·licita la llicència de parcel·lació urbanística amb l’objecte de dividir la finca d’origen en dues 
finques independents constituïdes per la parcel·la núm. 2 de 1.186,00 m2 i la parcel·la núm. 3 de 
1.417,00 m2 segons es detalla en el projecte de parcel·lació que s’acompanya. 
 
Finca de resultat núm. 2: 
Situació de la parcel·la: C. Estenedor, 46A. 17401 Arbúcies 
Referència cadastral: 9698425DG5299N0001FF 
Superfície de parcel·la: 1.118,80 m2 
 
Finca de resultat núm. 3: 
Situació de la parcel·la: C. Estenedor, 46B. 17401 Arbúcies 
Referència cadastral: 9698434DG5299N0001X 
Superfície de parcel·la: 1.417,26 m2 
 
 
3-Qualificació i condicions urbanístiques de parcel·lació 
 
D’acord amb El Pla General vigent, text refós de les modificacions puntuals del 97, aprovades 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona de data 1 de març de 2000 i publicades en 



 
 

 

 
 

el DOGC el 4 de maig de 2000, el sòl objecte de la present parcel·lació té la qualificació urbanística 
de: 
 
Finca de resultat núm. 2: 
 
Zona Eixample, clau 2XD, article 3.2.2. En aquest sòl les parcel·les han de disposar de façana 
directe a la via pública amb amplada mínima de 7m. Ordenació del sòl entre mitgeres i ocupació 
edificable del 100% del sòl definit per l’alineació oficial del carrer i la fondària edificable màxima 
assenyalada en els plànols normatius. 
 
Zona de Verd privat protegit, clau 12, article 3.2.12. Aquesta zona és per definició inedificable . Els 
usos permesos són els relatius als sòls lliures d’edificació. Les edificacions existents en aquesta 
zona es consideren volums disconformes amb el planejament. Podran ser objecte d’obres de 
consolidació, millora, modernització o canvi d’ús, però, en cap cas, podran augmentar el seu 
volum edificat ni conservaran els seus drets urbanístics una vegada enderrocats. 
 
 
Finca de resultat núm. 3: 
 
Zona Eixample, clau 2XD, article 3.2.2. En aquest sòl les parcel·les han de disposar de façana 
directe a la via pública amb amplada mínima de 7m. Ordenació del sòl entre mitgeres i ocupació 
edificable del 100% del sòl definit per l’alineació oficial del carrer i la fondària edificable màxima 
assenyalada en els plànols normatius. 
 
Zona de Verd privat protegit, clau 12, article 3.2.12. Aquesta zona és per definició inedificable. Els 
usos permesos són els relatius als sòls lliures d’edificació. Les edificacions existents en aquesta 
zona es consideren volums disconformes amb el planejament. Podran ser objecte d’obres de 
consolidació, millora, modernització o canvi d’ús, però, en cap cas, podran augmentar el seu 
volum edificat ni conservaran els seus drets urbanístics una vegada enderrocats. 
 
Zona Edificació autònoma, clau 7-Y, article 3.2.7. Són edificis envoltats de verd privat amb una 
ocupació edificable coincident amb el sòl grafiat en el plànol normatiu en el seu estricte 
emplaçament. Si bé podran admetre un creixement d'un 10% de la superfície que ocupin. 
Qualsevol modificació dels gàlibs definits pel planejament hauran de ser aprovats mitjançant un 
estudi de detall. L'alçada màxima de l'edificació serà de 9m i l’alçada reguladora de 7m. sobre la 
cota de forjat de la planta baixa. Aquests paràmetres es mesuren d'acord amb els criteris 
d'ordenació oberta. La densitat màxima serà d’un habitatge per parcel·la. 
 
 
4-Conclusió 
 
Segons el projecte de parcel·lació presentat, les parcel·les resultants disposen de façana, amb 
amplada suficient amb contacte amb la via pública, i no resulten afectades per cap incompliment 
dels paràmetres urbanístics que li són d’aplicació. Per tant, considero que la parcel·lació 
urbanística exposada en el cos d’aquest informe pot ser informada favorablement. En aquest 
sentit s’aconsella atorgar la llicència de parcel·lació urbanística d’acord amb el projecte de 
parcel·lació redactat per l’arquitecta tècnica Àngels Moré i Arqué registrat al Col·legi 



 
 

 

 
 

d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Girona  amb núm. 19.W.07425. de 
data 14/11/2019. 
 
Cal fer l’advertiment que el present informe s’emet basat en la presumpció de veracitat en relació 
a les dades contingudes en el projecte de parcel·lació presentat.” 
 

S’ACORDA: 

Primer.- Aprovar la llicència urbanística de parcel·lació d’acord amb l’informe de l’Arquitecte 
Tècnic Municipal amb número 170/2019/161I. 

 
Segon.- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa de la llicència per un import de 75,00 €, 

liquidada provisionalment el 20 de novembre de 2019. 
 
Tercer.- Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
8.1.- Sol·licitud de canvi d'anualitat per tal de justificar a l'ACA l'execució de l'obra de 
"substitució i protecció de dos trams de 50 m i 60 m de col·lector de la xarxa de sanejament en 
alta d'Arbúcies" expedient AF19000273 
 
 
Vista la resolució de l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA,  12/06/2019, referent a l’expedient 
AF19000273, concedint a l’Ajuntament d’Arbúcies la següent subvenció destinada a l’obra 
indicada  : 
 

Expedient ACA AF19000273 

Procediment MILLORES 

Títol obra de 
nillora 

Substitució i protecció de dos trams de 50 i 
60 ml de tram de col·lector de la xarxa de 
sanejament en alta 

Subvenció 
concedida € 

126.442,70 

IVA 21% 26.552,97 

TOTAL 152.995,67 

 
 
Vist el contingut de l’informe tècnic ref Inf.175/2019/208G, de data 16 de desembre de 2019 el 
contingut del qual forma part d’aquest expedient 
 
S’ACORDA: 



 
 

 

 
 

 
Sol·licitar a l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA el canvi d’anualitat, per tal de poder executar l’obra 
de Substitució i protecció de dos trams de 50 m i 60 m de col·lector de la xarxa de sanejament en 
alta d’Arbúcies  l’any 2020, i que es mantingui la subvenció. 
 
 
Resultat:  Prèvia la declaració d’urgència del tema per unanimitat, aquest acord s’aprova per 
unanimitat . 
 
9.0.- Precs i preguntes 
 
 
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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