
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20 DE GENER DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000002  
Caràcter:   
Data: 20 de gener de 2020 
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 13 de gener de 2020. 
 
2.0.- Educació i ensenyament 
 
2.1.- Matrícula Llar infants el Jardinet U.F.F. 
 
 

Vista la sol·licitud presentada per A. F. en la qual demana la matrícula per a la Llar d’Infants el 
Jardinet per a la seva filla U.F.  
 
S’ACORDA  
 
Donar d’alta, com a matrícula extraordinària a la Llar d’Infants el Jardinet P1, a l’alumna U.F. a 
partir del mes de gener.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

3.0.- Governació 
 
3.1.- Fraccionament quota mercat any 2019 
 
Vista la petició del fraccionament de la quota anual del mercat municipal de l’any 2019,  
 
S’ACORDA 
  
Desestimar el fraccionament sol·licitat de la quota anual referent a l’any 2019 de la 
parada de mercat municipal de FRANCISCA LEON VALENZUELA, atès que s’ha 
finalitzat el termini de pagament en voluntària. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0 Medi Ambient  
4.1.- Subvenció a la Societat de Caçadors d'Arbúcies per a l'any 2019 
 
 
Vist que la Societat de Caçadors d’Arbúcies és una entitat sense ànim de lucre que realitza treballs 
de manteniment dels camins rurals i de bosc i col·labora en les tasques de gestió i manteniment 
de l’entorn forestal d’Arbúcies. 
 
Vist que la Societat de Caçadors d’Arbúcies durant tot l’any 2019 ha portat a terme una tasca de 
control i manteniment de les poblacions de senglar en el terme municipal d’Arbúcies. 
 
S’ACORDA atorgar la subvenció de 600 €a la Societat de Caçadors d’Arbúcies, tal i com es descriu 
al pressupost 2019, ja que aporten la documentació necessària per justificar els treballs realitzats. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Promoció econòmica 
 
5.1.- Sol·licitud subvenció Singulars Promoció Econòmica Espai conviure Diputació 
 
 
Vist la convocatòria anticipada de subvencions per fomentar projectes singulars de 

desenvolupament econòmic local (2020) de la Diputació de Girona 
 
S’ACORDA: 
 
·Presentar-se a la convocatòria abans esmentada amb el projecte Espai Conviure, servei d’atenció 
a gent gran amb un grau I, II o III de dependència, el projecte està valorat amb un pressupost de 
97.720 € i es sol·licita a la Diputació de Girona en el marc de la convocatòria de projectes singulars 
de desenvolupament econòmic local una subvenció de 25.000 €   
 



 
 

 

 
 

 ·Aprovar el document de planificació estratègica del projecte Espai Conviure 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
6.0.- Turisme 
 
6.1.- Conveni Tourdera 2020 
 
En referència al conveni de col·laboració signat entre el Consell Comarcal de la Selva i  aquest 
Ajuntament per al desenvolupament del projecte “Ruta de la Tordera i Riera d’Arbúcies”.  
 
 
S’ACORDA:  
 
Donar continuïtat al conveni original per a l’anualitat de 2020, als efectes de desenvolupar les 
tasques pertinents per a desenvolupar l’esmentat projecte per a aquest any, amb una aportació 
econòmica per part de l’Ajuntament d’Arbúcies de 2.616,65€. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
7..0.- Urbanisme 
 
7.1.- Llicència d'obra major 15m/2018 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 15m/2018, per a la modificació del 

projecte de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat situat a la Urbanització Fogueres de 
Montsoriu parcel·la 93 (carrer Matagalls), a favor de Daniel Perez Jimenez. 
 

- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de la 
present llicència per un import de 284,00 €, liquidat provisionalment el 13 de novembre de 2019. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 9 de gener de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“....cal vincular l’execució d’aquestes obres al compliment de les condicions següents: 

 Caldrà invertir la forma geomètrica de la coberta del porxo situat davant del cos principal 
a fi de que la prolongació prevista per recollir les aigües de pluja no envaeixi la separació 
mínima a veïns (6 metres). 

 Atesos els requisits de composició estètica inclosos en la normativa aplicable es prohibeix 
l’ús del color blanc com a acabat de les façanes exteriors, havent d’emprar preferentment 
colors de la gamma dels ocres, terrosos o similars. 

 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.” 

 
- No es podran iniciar les obres fins que no es presenti al registre de l’Ajuntament la resta de 

documentació pendent, i que es la  següent: 

 Nomenament de contractista degudament signat. 

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

 Document acreditatiu del destí dels residus provinents de l’obra. 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.2.- Llicència d'obra menor 43/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 43/2019, per a la rehabilitació 

parcial de la coberta de la nau industrial situada al polígon industrial Torres Pujals, parcel·la 21, a 
favor de Inmobiliaria Arbuciense S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 2.007,28 €, liquidat provisionalment el 23 de desembre 
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 10 de gener de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“....cal vincular l’execució d’aquestes obres al compliment de les condicions següents: 

 No es podran iniciar les obres de desmuntatge de les plaques de fibrociment de la 
coberta fins a disposar de l’aprovació del Pla de treball per part de l’administració 
competent.  

 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  
 
 
 
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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