
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2019 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000032  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 23 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 16 de desembre de 
2019 
 
2.0.- Alcaldia 
 
2.1.- Canvi de titularitat i retorn de nínxol 
 
Vista la sol.licitud presentada per la Sra. Pilar Mercadé Nubiola, en la que manifesta la pèrdua del 
títol corresponent al nínxol núm. 4 del carrer Santa Julita i als efectes de retornar a l’Ajuntament 
la concessió de l’esmentat nínxol a nom de Carme  Mercader Oliu, ja difunta. 
 
S’ACORDA 
 
 Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm. 4 del carrer Santa Julita. 
 
La nova titularitat serà a nom de Pilar Mercadé Nubiola. 
 
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 480€, 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 ha de fer el 
rescat.   
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Atenció i servei a les persones 
 
3.1.- Aprovació ajut social O D 
 
Vist l’informe social emès per la Treballadora Social d’Arbúcies en data 27 de Novembre 
de 2019, on s’especifica la situació socioeconòmica de Otmane Dib i la impossibilitat per 
fer front a les despeses bàsiques, 
 
S’acorda, 
 
Aprovar fer un pagament a Otmane Dib per un import de 150 EUROS per cobrir les 
necessitats bàsiques 
 
Signat electrònicament, 
  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Llicència d'obra major 12/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 12/2019, per construir un habitatge 

unifamiliar aïllat situat al carrer Rec de la Plana 6, a favor de Francesc Mendez Martin. 
 

- Aprovar la liquidació provisional de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 2.900,83 €, efectuada el 2 d’octubre de 2019. La 
liquidació definitiva quedarà condicionada a la presentació del projecte executiu. 
 

- 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 11 de desembre de 2019, que entre d’altres coses diu el següent: 
 

“.....caldrà condicionar l’autorització per a l’inici de les obres a la presentació de la 
documentació següent: 

 Projecte executiu degudament visat i signat, el qual haurà d’incloure de manera 
obligatòria una millor justificació dels elements següents: 

 Disponibilitat d’un espai per a l’estacionament de vehicles (mín. 1 plaça) a l’interior 
de la parcel·la (aportar plànol). 

 Característiques, dimensions i acabat de les tanques perimetrals de la parcel·la 
(aportar alçats d’aquestes tanques on quedi suficientment explicat que la part 
massissa respon a una alçada màxima de 0,40 mts. i que en conjunt no supera els 
1,50 mts. d’alçada). 

 Incorporar als plànols de façana el detall dels materials d’acabat i color dels 
revestiments. 

 Incorporar en el plànol de coberta la posició de les plaques solars per a producció 
d’ACS. 

 Incorporar a la memòria tècnica el detall suficient per a justificar el compliment del 
Codi Tècnic vigent, incloses les correccions de les errades detectades (zona 
climàtica, etc.) 

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

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

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

 Programa de control de qualitat, degudament visat i signat. 

 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, degudament signat. 

 Declaració censal del contractista (model 036 de l’Agència Tributària). 



 
 

 

 
 

 Reportatge fotogràfic de l’estat actual de les vies públiques en la confluència amb la 
parcel·la. 

En qualsevol cas, un cop aconseguida l’autorització per a l’inici de les obres, caldrà 
condicionar la seva execució 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.” 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
4.2.- Llicència d'obra menor 42/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 42/2019, per legalitzar les obres de 

pavimentació de 50 metres d'un camí situat al polígon de rustica 15, parcel·la 199, a favor de 
Pilar Batlle Mosoll. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència, per un import de 341,64 €, en base al pressupost de les obres calculat pels 
Serveis Tècnics Municipals. L’import liquidat provisionalment el 16 de desembre de 2019, va ser 
de 273,88 €. 
 

- 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 no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals la 
quantitat de 67,76 € en concepte de taxes pendents. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
4.3.- Subvenció rehabilitació façanes 6/2019 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris del carrer Germana Assumpta, 44-46-
48 el 13 de novembre de 2019, en la qual sol·licita una subvenció per a rehabilitació de la façana de 
l’edifici situat al carrer Germana Assumpta, 44-46-48. 
 
Vist que l’edifici reuneixen totes les condicions establertes en l’article 3 de l’ordenança fiscal 
municipal numero 30, reguladora de les subvencions i ajuts per a rehabilitació de façanes. 
 
Vist que el sol·licitant reuneix totes les obligacions establertes en l’article 6 de l’ordenança fiscal 
municipal numero 30, reguladora de les subvencions i ajuts per a rehabilitació de façanes. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 165/2019/135DI en el qual es valora i 
quantifica les subvencions a atorgar, en base a l’article 4 de l’ordenança fiscal municipal numero 30, 
reguladora de les subvencions i ajuts per a rehabilitació de façanes. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 166/2019/133DF en el qual es proposa 
que es faci efectiu el pagament perquè les obres han finalitzat adequant-se a les condicions 
establertes en la normativa vigent. 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció en el qual es fiscalitza de conformitat l’expedient de 
referència. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  Atorgar al sol·licitant, una subvenció de 989,52 € corresponent a la bonificació del 95% de 

l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de la comunicació prèvia d’obres 
mínimes 36/2019, liquidada el 27 de maig de 2019. 

 
Segon -  Atorgar al sol·licitant, una subvenció de 1.000,00 € corresponent al sostre màxim 

subvencionable sobre el 20% del pressupost d’execució material calculat pels serveis 
tècnics municipals. 

 
Tercer -  Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
5.1.- Llicència d'obra menor 34/2019 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 



 
 

 

 
 

S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 34/2019, per convertir una finestra 

en una porta i instal·lar una escala metàl·lica exterior per accedir a la planta primera de 
l’habitatge situat a la Travessera Montseny 9, a favor de Joaquin Criado Lopez. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 55,15 €, liquidat provisionalment el 17 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 11 de desenbre de 2019, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“......caldrà condicionar l’inici de les obres a la presentació de la documentació següent: 

 Full d’assumeix del tècnic responsable de la direcció de les obres. 

Més enllà d’això, 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.” 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Prèvia la declaració d’urgència del tema per unanimitat, la proposta següent s’aprova 
per unanimitat  
 



 
 

 

 
 

5.2.- Matrícula llar d'infants el Jardinet 
 
 

Vista la sol·licitud presentada per M.S.  en la qual demana la matrícula per a la Llar d’Infants el 
Jardinet per a la seva filla O.S.  
 
S’ACORDA  
 
Donar d’alta, com a matrícula extraordinària a la Llar d’Infants el Jardinet P1, a l’alumna O.S. a 
partir del mes de gener. 
 
 
Resultat:  Prèvia la declaració d’urgència del tema per unanimitat, la proposta següent s’aprova 
per unanimitat  
 
6.0.- 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, 


		2020-01-21T11:47:34+0100
	PERE GARRIGA SOLA - DNI 77907237G (TCAT) - 21/01/2020 11:47:34 - Càrrec: Alcalde
	#T#Alcalde


		2020-01-21T12:10:56+0100
	Juana Maria Llor Serra - DNI 46334458S (SIG) - 21/01/2020 12:10:56 - Càrrec: Secretària - Interventora
	#T#Secretària - Interventora




