
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 DE FEBRER DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000005  
Caràcter:   
Data: 10 de febrer de 2020 
Hora d’inici:  19:00 h 
Hora de fi: 19:50 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 celebrada per la Junta de Govern Local en data 3 de febrer 
de 2020. 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Sol·licitud subvenció a DDGI per estudi habitatges buits 
 
 
Sol·licitud subvenció a DDGI per estudi habitatges buits 
 
 
“Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions de l’Àrea Promoció 
Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de Girona adreçades a ajuntaments i 
publicades en el BOP de Girona núm. 226 de data 26/11/2019, que fan referència als 
estudis, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge.” 
S’acorda: 
Acollir-s’hi i sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per l’import de 7404 € amb 
un pressupost total de 9872 €, destinada al projecte “ESTUDI D’HABITATGES BUITS- 
ARBÚCIES”. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 

 
 

 
3.0.- Comunicació i noves tecnologies 
 
3.1.- Aprovació del Pressupost PRG20/000586 de Microgestió SL de la contractació del servei 
Adobe Creative Cloud 
 
 
Aprovació del Pressupost PRG20/000586 de Microgestió SL de la contractació del servei Adobe 
Creative Cloud 
 
Vista la necessitat de les àrees de disseny gràfic i comunicació de disposar de les aplicacions 
informàtiques de: 

- Retoc i tractament d’imatges i gràfics 
- Disseny i maquetació per la publicació digital i en paper 
- Creació d’imatge gràfica 
- Edició avançada d’arxius PDF 

 
Vist el pressupost número PRG20/000586, de data 03-02-2020, emès per Microgestió Girona, de 
dues llicències Adobe Creative Cloud Device 12 mesos, d’import 660 € (+21% IVA),  
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el pressupost i procedir amb la contractació de les dues llicències anuals de Adobe 
Creative Cloud 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Educació i ensenyament 
 
4.1.- matrícula LLI Jardinet A.R.R. 
 
 
Matrícula LLI Jardinet A.R.R. 
 

Vista la sol·licitud presentada per J.R. en la qual demana la matrícula per a la Llar d’Infants el 
Jardinet per a la seva filla A.R.R.  
 
S’ACORDA  
 
Donar d’alta, com a matrícula extraordinària a la Llar d’Infants el Jardinet P0, a l’alumna A.R.R. a 
partir del mes de març.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 

 
 

 
5.0.- Festes 
 
5.1.- Acord bases concurs CARNAVAL 2020 
 
 
Acord bases concurs CARNAVAL 2020 
 
 

CARNESTOLTES 2020 Arbúcies 
 

Bases del concurs de carrosses i comparses 
 

1. La rua de Carnestoltes d’Arbúcies se celebrarà el divendres 21 de febrer de 2020. La rua 
només se celebrarà si hi ha inscrites un mínim de cinc carrosses o comparses. 

 
INSCRIPCIONS 
 

2. Per a participar en la rua de Carnestoltes, s’haurà de formalitzar la inscripció del 24 de 
gener  al 14 de febrer de 2020. Per inscriure’s és imprescindible presentar omplert el 
formulari que es troba a la pàgina web de l’Ajuntament d’Arbúcies i acompanyat de tota 
la documentació sol·licitada.  Hi haurà un màxim de 11 comparses participants, atenent el 
registre d’entrada. Si es presenten més comparses, podran participar en la rua, però no 
podran optar ni al premi ni a l’ajut. La inscripció és gratuïta. 
 
Les inscripcions s’hauran de presentar de la manera següent: 
 
- Personalment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’Arbúcies (de dilluns a divendres de 9 

a 14h). 
- Telemàticament, al registre electrònic de l’Ajuntament mitjançant una instància 

genèrica: https://www.seu-e.cat/ca/web/arbucies 
 

3. Es poden inscriure a la rua totes aquelles agrupacions de persones  que vulguin participar-
hi amb una carrossa o comparsa, que siguin majors de 12 anys. 
 

4. Cada grup haurà de tenir un representant, major d’edat, que serà el responsable de tot el 
que afecti aquell grup. El representant de la comparsa haurà d’assistir a la reunió que 
tindrà lloc el 18 febrer de 2020 a les 19,00 h. a l’Ajuntament d’Arbúcies, on es decidirà per 
sorteig el lloc que ocuparà cada comparsa en la rua i s’informarà de les mesures de 
seguretat, l’ordenació, el recorregut, els premis i altres aspectes de l’organització de 
l’esdeveniment. 
 

Es defineix una carrossa com un vehicle rodant decorat de plataforma, automotriu o no, 
acompanyat d’una comparsa de mínim 12 persones. 
 



 
 

 

 
 

Es considera comparsa un grup amb un mínim de 12 persones guarnides d’una mateixa 
temàtica i que participen conjuntament a la rua. Les comparses poden incloure o no 
carrosses. 
 

5. La inscripció a la rua suposa l’accepta d’aquestes bases i de les previsions que s’hi 
determinen, inclosos els drets de caràcter econòmic. 

 
REQUISITS TÈCNICS 
 
6. Les mides de les carrosses seran, com a màxim, de 3 metres d’amplada, 9 metres de 

longitud i 4 metres d’alçada.  
7. Tots els elements d’ornamentació afegits a les carrosses i altres vehicles que participen a 

la rua hauran d’estar ben subjectats i s’haurà de garantir que no suposin cap perill per a 
persones o béns de tercers. 
 

8.  Les carrosses i comparses que portin qualsevol tipus de vehicle de motor hauran de 
disposar de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil i el certificat d’inspecció 
tècnica de vehicles.  
 

 
EL JURAT  
 
9. El jurat, designat per l’Ajuntament d’Arbúcies, serà una persona representant de cada 

comparsa i la Comissió de Festes Jove i Adulta i representants de l’Associació de Comerç. 
En el cas dels representants de cada comparsa no podran avaluar la seva pròpia 
comparsa. Puntuaran de l’1 al 10 per igual originalitat, artesania, carrossa, animació, 
coreografia, vestuari i maquillatge. 

 

10.  El veredicte del jurat es donarà a conèixer al pavelló de Can Delfí, un cop hagin arribat 
totes les comparses. El seu veredicte serà inapel·lable i no es podrà recórrer. 

 

11. Cap grup NO podrà percebre més de 2 premis. 

 
 
CELEBRACIÓ DE LA RUA  
 
12. La rua tindrà el recorregut següent: Lloc d'ordenació: Passeig de Palacagüina. Recorregut: 

C/ Francesc Camprodon, carrer Pont, carrer de l’Estenedor i finalització al Poliesportiu de 
Can Delfí . 
 

13. Les carrosses i comparses participants a la rua hauran de dirigir-se al lloc determinat per a 
la seva ordenació a les 21.00 h. La sortida serà a les 22.00 h (passeig Palacagüina). 

 



 
 

 

 
 

14.  Abans de l’inici de la rua s’entregarà el número d’ordre de sortida de les comparses 
participants. Aquest número s’haurà de posar en un lloc visible de la carrossa o vehicle de 
l’agrupació. 
 

15. Les comparses participants hauran de complir les instruccions dels organitzadors de la 
Rua, amb la finalitat d’aconseguir el correcte funcionament d’aquesta. 
 

16.  El Jurat serà itinerant durant la Rua. Per aquest motiu els balls no poden ser estàtics sinó 
que hauran de ser mòbils en tot moment. Es disposarà d’un espai per a realitzar 
l’exhibició d’un únic ball fix , de màxim 3 minuts, a determinar per l’organització el dia de 
la reunió. 
 

17. Les comparses participaran de forma cívica a la cercavila, abstenint-se de realitzar 
qualsevol acció que en pugui pertorbar el normal desenvolupament. 
 

18. Durant el recorregut de la rua s’haurà de deixar entre 5 i 10 metres de separació entre 
agrupacions. 
 

19. En acabar la rua caldrà deixar la carrossa o vehicle tractor a l’àrea d’estacionament 
determinada per l’organització. 

20. En cas de pluja, s’anul·la la desfilada i s’anirà, directament, al Pavelló de Can Delfí.  

PREMIS  

21. L’ajuntament atorgarà un premi de participació a les comparses (màxim a 11 grups) que 
participin a la rua i hagin fet la seva inscripció abans del dia assenyalat i reuneixin les 
condicions marcades en aquestes bases: 

 
-carrossa: 100 € 
 

-comparsa formada entre 12 i 20 persones: 50 € 

- comparsa formada per més de 20 persones: 70 €         

22. Es concediran 3 premis extraordinaris valorant els següents conceptes: originalitat, 
artesania, carrossa, animació, coreografia, vestuari i maquillatge. 

 

1r premi: 500 € 

2n premi: 300 € 

3r premi: 150 € 



 
 

 

 
 

4t premi (atorgat per l’Associació de Comerciants d’Arbúcies): 100 € en bons, a 
bescanviar a qualsevol dels comerços de l’associació. 

 

Els premis seran abonats al representant de cada comparsa segons la legislació vigent i un 
cop efectuada la tramitació administrativa, exceptuant el 4t premi, el qual serà entregat 
el mateix divendres. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.2.- Acord contractació cobla Montgrins per als actes que es celebraran durant els festes de les 
Enramades del 2020. 
 
 
Acord contractació cobla Montgrins per als actes que es celebraran durant els festes de les 
Enramades del 2020. 

 
Aprovació de la contractació de la COBLA MONTGRINS, a través de l’Associació 
Cultural DOS PER QUATRE pels actes de celebració de les ENRAMADES 2020 

 
Vist els actes de celebració de les ENRAMADES 2020 pels pròxims dies 12,13,14,15,16 i 
17 de Juny, on es realitzaran diversos actes, és necessari la contractació de la COBLA 
MONTGRINS, a través de l’Associació Cultural DOS PER QUATRE per actuar durant els 
actes de les Enramades 2020. 
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa Associació Cultural DOS PER QUATRE  per un import de 
11.250 € exempts d’IVA. 
 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquesta Cobla a l’Associació Cultural DOS PER QUATRE segons el 
pressupost presentat. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Urbanisme 
 
6.1.- Subvenció rehabilitació façanes 2/2019 
 
 
Subvenció rehabilitació façanes 2/2019 
 



 
 

 

 
 

 
Vista la sol·licitud presentada per Gurdeep Singh el 25 de març de 2019, en la qual sol·licita una 
subvenció per a rehabilitació de la façana de l’edifici situat al carrer Riera, 21. 
 
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 162/2019/134DI 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 003/2020/134DF 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 4,46 € corresponent a la bonificació del 95% de 

l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de la comunicació prèvia d’obres 
mínimes 20/2019, liquidada el 29 de març de 2019. 

 
Segon -  Atorgar al sol·licitant, una subvenció de 30,28 € corresponent al 20% del pressupost de la 

comunicació prèvia d’obres mínimes 20/2019. 
 
Tercer -  Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.2.- Llicència d'obra major 1/2020 
 
 
Llicència d'obra major 1/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 



 
 

 

 
 

S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 1/2020, per a la reforma parcial i 

ampliació d'habitatge en edifici plurifamiliar existent situat al carrer Estenedor, 35, 1º, D, a favor 
de Francesc Casanova Callís. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 688,51 €, liquidat provisionalment el 16 de gener de 
2020. 
 

- 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 31 de gener de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 Atès que les obres afecten a elements comuns d’un immoble subjecte a divisió horitzontal 
(p/ex. la seva estructura), es recorda al promotor de les obres que és la seva obligació 
disposar de les corresponents autoritzacions per part de la resta de propietaris. 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de desplaçar els 
materials i la runa originada pels treballs de construcció proposats, runa que haurà de 
ser retirada i transportada a un abocador regularitzat no allargant l’acumulació 
d’aquesta davant l’obra. 

 Una vegada finalitzats els treballs es deixarà l’entorn en el seu estat inicial.” 

 
- Les obres no es podran iniciar fins que no es presenti al registre de l’Ajuntament els originals 

de la documentació pendent, i que es la següent: 
 

 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. Caldrà que s’acompanyi amb la seva declaració censal d’alta 
(model 036 de l’Agència Tributària) si fa 1 any o més que no ha exercit en el terme 
municipal d’Arbúcies. 

 Reportatge fotogràfic (mínim 2 fotografies) acreditatiu de l’estat actual del carrer o carrers 
que limiten amb la parcel·la abans de l’inici de les obres. 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.3.- Aprovació acta de cessió gratuïta de terrenys de cessió obligatòria Plans Parcials Sector 
Sud, La Plana i Sot del Palau. 
 
 
Aprovació acta de cessió gratuïta de terrenys de cessió obligatòria Plans Parcials Sector Sud, La 
Plana i Sot del Palau. 
 
 
APROVACIÓ DE L´ACTA DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS DE CESSIÓ 
OBLIGATÒRIA DELS PLANS PARCIALS D´ORDENACIÓ DELS SECTORS “SUD”, 
“LA PLANA”, I “SOT DEL PALAU” 
 
Atesa la motivació d´Antecedents urbanístics i la justificació legal que s´expressarà en 
ella, i la disposició voluntària de l´interessat, es proposa l´adopció del següent 
 

ACORD 
Aprovar l´Acta de Cessió gratuïta de terrenys de cessió obligatòria dels Plans Parcials 
d´ordenació dels Sectors “Sud”, “La Plana”, i “Sot del Palau” a atorgar per part del Sr. 
Joaquin Godori Moragas amb aquest Ajuntament, amb tot el seu contingut, 
determinacions i estipulacions quin text íntegre es transcriu annex al present acord, 
facultant l´Alcalde-President, Sr. Pere Garriga i Solà, per signar-la. 
Pel que fa a les cessions de finques, la present Acta s´aprova a títol d´innecessarietat de 
Reparcel·lació de cadascun dels Sectors als que afecta en tant que pertanyents a 
propietari únic. 
 

ANNEX 
 
ACTA DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS DE CESSIÓ OBLIGATÒRIA DELS 
PLANS PARCIALS D´ORDENACIÓ DELS SECTORS “SUD”, “LA PLANA”, I “SOT 
DEL PALAU” A ATORGAR AMB EL SR. JOAQUIN GODORI MORAGAS  
 
“PRIMER.- ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICS  
 



 
 

 

 
 

1.- El Pla Parcial d´Ordenació del Sector “Sud”, d´aquest municipi, va ser aprovat 
definitivament per Acord de la Comisión Provincial de Urbanismo de Gerona, del 
Ministerio de la Vivienda, de 23 de juny de 1976. 
2.- El Pla Parcial d´Ordenació del Sector “Mirador d´Arbúcies”, d´aquest municipi, va ser 
aprovat definitivament per Acord de la Comisión Provincial de Urbanismo de Gerona, del 
Ministerio de la Vivienda, de 13 de juliol de 1978. 
 
3.- El Pla Parcial d´Ordenació del Sector “La Plana”, d´aquest municipi, va ser aprovat 
definitivament per Acord de la Comissió Provincial d´Urbanisme de Girona, de la 
Generalitat de Catalunya, de 27 d´abril de 1983. 
 
4.- El Pla Parcial d´Ordenació del Sector “Sot del Palau”, d´aquest municipi, redactat el 
febrer de 1976 i validat per la Comisión Provincial de Urbanismo de Gerona, del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, va ser aprovat definitivament per Acord de la 
Comissió Provincial d´Urbanisme de Girona, de la Generalitat de Catalunya, de 19 de 
desembre de 1985. 
5.- Els quatre Plans Parcials van ser promoguts, entre altres, pels esposos Srs. Joaquin 
Godori Moragas i Maria Teresa, o Teresa Vilar Planas (40468913E), avui difunta, de la 
qual el Sr. Godori n´és el causahavent i hereu de les restes de finques matrius i altres 
porcions d´elles segregades encara de titularitat registral dels promotors. 
6.- Propi de l´època d´aprovació i desenvolupament dels Plans Parcials esmentats, i 
tenint en compte que els instruments de gestió urbanística integrats d´equidistribució 
mitjançant reparcel·lació no van ser aplicats de forma generalitzada fins anys més tard, 
en els referits Sectors es va operar hipotecàriament mitjançant segregacions de la matriu 
successives en el temps a mesura que es comercialitzaven les parcel·les d´aprofitament 
privat o en ocasió de formalitzar cessions obligatòries per a dotacions públiques 
resultants del planejament en favor de l´Ajuntament, de forma individualitzada. 

 

Anàlogament, i resultat d´aquella dinàmica operativa, si bé es van formalitzar algunes 
segregacions i cessions gratuïtes a l´Ajuntament de finques corresponents a determinats 
sistemes i dotacions públiques, al no instrumentar-se en una reparcel·lació integral de tot 
l´àmbit del Sector, no es van formalitzar registralment la totalitat de les cessions gratuïtes 
obligatòries previstes en els Plans, ni molt menys, coherentment amb l´operativa 
hipotecària clàssica, tampoc es va formalitzar mai la cessió registral de la vialitat pública. 

Il·lustrant l´anterior, per exemple, del Sector Sud, es van segregar i cedir determinades 
zones verdes en escriptura l´any 1975, les parcel·les corresponents a la cessió del 10% 
d´aprofitament en altra escriptura de segregació i cessió de l´any 1982, i, les cessions  
d´altres zones verdes i determinats equipaments en escriptura de l´any 1987. 
 
Contràriament, no va ser formalitzada hipotecàriament mai la cessió de la resta 
d´equipaments previstos, ni dels terrenys destinats a serveis, ni la vialitat pública en la 
seva totalitat, de forma que avui aquests terrenys del Sector Sud consten registralment 
encara, irregularment, en les restes de finques matrius dels promotors i llurs 
causahavents. 
 
Irregularment, perquè aquests terrenys en realitat van ser transmesos materialment de 
forma efectiva a l´Ajuntament, els espais per a serveis van ser-hi implantats i posats en 
servei públic, i la vialitat va ser efectivament entregada a l´ús públic general. És per 
aquest motiu que es presenta no una absència de cessions sinó una absència de llur 



 
 

 

 
 

formalització hipotecària, en tant que les cessions, la transmissió del domini, ja es va 
produir en el seu dia en sentit de tradició i entrega material dels terrenys de forma 
efectiva al domini públic municipal. 
 
Anàlogament va ocórrer i succeeix en els Sectors La Plana i Sot del Palau, tot i que en 
menor mesura, en els que resta pendent de formalitzar la cessió de determinades 
dotacions. 
 
Excepció de tot l´exposat és el Sector El Mirador d´Arbúcies en el que no resta cap cessió 
per formalitzar 
 

A la vista de tot el qual, resulta necessària completar la formalització registral de les 
cessions obligatòries i gratuïtes efectivament ja operades en el seu dia pels promotors 
però mancades encara d´aquesta formalització. 

 

7.- Igualment, també propi de l´època d´aprovació i desenvolupament dels Plans Parcials 
esmentats, l´execució de les obres d´urbanització tampoc es realitzava en una única 
etapa prèvia a la comercialització i edificació de les parcel·les resultants, sinó perllongada 
en el temps i simultània a aquella comercialització i edificació, esdevenint-se tensions 
entre ambdues dinàmiques, quin resultat es traduïa en alguns dèficits d´urbanització.  

Vegi´s com, en el Sector Sud, l´any 1985 els promotors van constituir sengles hipoteques 
a favor de l´Ajuntament sobre tres parcel·les del Sector, segregades a aquests efectes, 
en garantia d´execució de determinades obres d´urbanització pendents en aquell 
moment. Parcel·les que continuen en la massa hereditària i amb les hipoteques obsoletes 
i ja sense objecte. En el mateix sentit, també es va formalitzar una altra hipoteca en 
garantia d´obres pendents en el Sector El Mirador d´Arbúcies l´any 1987. 
 
En definitiva, però, en els quatre Sectors les obres d´urbanització van ser executades i 
finalitzades per part dels promotors, amb les salvetats que es dirà en l´apartat següent, 
d´acord amb els corresponents i respectius Projectes d´Urbanització aprovats en el seu 
dia paral·lelament als Plans Parcials, i d´acord amb els estàndards de qualitats i tècnics 
de l´època, i si bé consten documentades recepcions parcials en alguns d´ells i no 
consten formalitzades les definitives, aquestes recepcions definitives de les 
urbanitzacions dels quatre respectius sectors es van produir materialment de forma tàcita 
efectiva, produint-se la posta en servei públic dels serveis implantats, l´entrega a l´ús 
públic general de la vialitat, espais lliures públics i demés dotacions públiques, la 
concessió de llicències municipals d´obres per a l´edificació dels habitatges en les 
parcel·les d´aprofitament privat (avui ja consolidats amb edificacions els quatre sectors) i 
l´assumpció municipal de la gestió i prestació dels serveis públics inherents a la 
urbanització com el subministrament domiciliari d´aigua potable, la xarxa d’evacuació 
d´aigües residuals al sistema de tractament públic, i el funcionament i manteniment de 
l´enllumenat públic en els quatre Sectors.  
 
Anàlogament al que s´exposava en matèria de cessions, és predicable també respecte de 
la recepció de les obres de les urbanitzacions : no es presenta tant una absència de llurs 
recepcions definitives, que es va produir tàcita i materialment, sinó una absència de llurs 
formalitzacions. 
 



 
 

 

 
 

A la vista de tot el qual, resulta necessària completar la formalització de la recepció 
definitiva de les obres d´urbanització dels quatre sectors, efectivament ja produïda en el 
seu dia pels actes propis de l´Ajuntament, promotors, i tercers adquirents de parcel·les, 
però mancades encara d´aquesta formalització. 

 
8.- En l´apartat anterior es prevenia d´excepcions a la completa finalització de les obres 
d´urbanització d´acord amb els projectes aprovats i els estàndards de qualitat de l´època, 
que són les dues següents : 
 
8.A.- Per una banda, com s´exposava, per causa de la dinàmica urbanitzadora i 
comercialitzadora, es van produir diversos dèficits d´urbanització per part dels promotors, 
relatius a actuacions que ha hagut d´anar assumint en el temps l´Ajuntament en allò més 
essencial. 
En aquest sentit, les finques o parts de finques incloses en les esmentades 
urbanitzacions del Sr. Godori i de la massa hereditària de la Sra. Vilar que no 
corresponguin a sistemes i dotacions públiques pendents de formalització llur cessió, en 
procedeix també la seva cessió obligatòria a l´Ajuntament a títol de cessió de finques 
d´aprofitament privat en pagament d´obres d´urbanització, d´acord amb el previst en l´art. 
122.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d´agost, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei 
d´Urbanisme.         
 
8.B.- Per altra banda, consideració particular mereix el Sector Sud, on no van urbanitzar-
se determinats trams de vialitat, que haurien de donar accés i servei a parcel·les que han 
esdevingut comercialment invendibles i urbanísticament inedificables per llur morfologia i 
situació topogràfica de desnivells, i que no es qualifica de dèficit d´urbanització actual per 
tal com resulten parcel·les inviables edificatòriament amb la legislació urbanística actual, 
malgrat que en el planejament de l´època van ser classificades i qualificades com a tals, i 
actualment cridades a la seva desclassificació. Les quals parcel·les resten sense 
segregar, també en la resta de finca matriu dels promotors en el Sector Sud. 
 
SEGON.- FINQUES OBJECTE DE CESSIÓ OBLIGATÒRIA 
Les finques objecte de cessió obligatòria, de les que és titular registral del ple domini el 
Sr. Joaquin Godori Moragas, directament o per herència de la Sra. Teresa Vilar Planas, 
són les següents : 
 
PRIMERA.- “URBANA : Terreno, en su mayor parte bosque y arbolado, sito en termino 
de Arbúcies, de superficie, después de varias segregaciones, ciento siete mil trescientos 
cincuenta y ocho metros cincuenta decímetros cuadrados. Linda con las porciones 
segregadas.” 

NATURALESA URBANÍSTICA : És la resta de finca matriu del Pla Parcial Sector Sud, i 
integra les parcel·les núm. 4, 5 a 14, 21 a 30, 38, 39, 40, 42, 48, 52, 54, 56 a 66, 67 a 72, 
78 a 85 i 87, solar d´equipaments, zones de serveis, zona verda, i tota la vialitat rodada i 
peatonal del Sector Sud. 

Descripció dels límits : No es fan constar els límits que consten registrals per 
obsolescència i absència d´actualització fins avui, donada l´operativa registral anterior 
utilitzada de successives segregacions de la matriu per a la venda de múltiples parcel·les. 
Així mateix, tampoc es poden fer constar els límits actualitzats en el present document en 
resultar tècnicament impossible una descripció actual de límits coherent i entendible, 
donada la morfologia més que irregular d´aquesta resta de finca matriu, d´una gran 



 
 

 

 
 

extenssió, que és el negatiu de multiplicitat de parcel·les venudes i zones verdes i 
equipaments ja cedits, tots ells discontinus en el seu interior, afegit això a la diversitat de 
naturaleses urbanístiques dels terrenys que la integren. I tenint en compte també que la 
present resta de finca matriu, una vegada íntegrament de propietat municipal, està 
cridada a la seva re-ordenació urbanística amb desclassificació de part dels terrenys ara 
nominalment edificables.      
 
INSCRITA al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al foli 180 del llibre 
167 d´Arbúcies, tomo 3044, finca registral núm. 2144. 
 
CÀRREGUES : Servitud de pas per accedir al dipòsit d´aigua de la urbanització.  

Lliure d´altres càrregues i gravàmens, llevat de l´afecció fiscal per l´adquisició successòria 
que consta en el títol. . 
 
REFERENCIA CATASTRAL : Integra les parcel·les cadastrals urbanes d´Arbúcies amb 
les referències que s´indiquen, cadascuna de les quals es correspon amb les parcel·les o 
terrenys de la naturalesa urbanística que s´expressen : 
9091503DG5299S0001WX : integra les parcel·les núm. 38 i 39 
9091504DG5299S0001AX : parcel·la núm. 40 (en el cadastre a nom de Jose Mª Pinart) 
9091506DG5299S0001YX : zona de serveis (en el cadastre ja a nom de l´Ajuntament) 
9092901DG5299S0001TX : parcel·la núm. 42 (en el cadastre a nom de Jose Mª Verdes) 
9092907DG5299S0001DX : parcel·la núm. 48 
9092911DG5299S0001XX : parcel·la núm. 52 (en el cadastre a nom de Julio Núñez) 
9092913DG5299S0001JX : parcel·la núm. 54 
9093101DG5299S0001QX : vialitat peatonal (en el cadastre ja a nom de l´Ajuntament) 
9093106DG5299S0001MX : parcel·la núm. 78 
9093107DG5299S0001OX : parcel·la núm. 79 (en el cadastre a nom de Jorge Garcia) 
9192706DG5299S0001AX : integra les parcel·les núm. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30, i vialitat peatonal. 
9295901DG5299N0001RF : integra les parcel·les núm. 80, 81, 82, 83, 84 i 85 
9295904DG5299N0001IF : parcel·la núm. 87 
9295907DG5299N0001SF : integra les parcel·les núm. 70, 71 i 72 
9295908DG5299N0001ZF : solar d´equipaments 
9295909DG5299N0001UF : parcel·la núm. 69 
9295910DG5299N0001SF : parcel·la núm. 68 (en el cadastre erròniament a nom de 
Fincas Juve SA) 
9295911DG5299N0001ZF : parcel·la núm. 67 
9295912DG5299N0001UF : vialitat peatonal (en el cadastre ja a nom de l´Ajuntament) 
9394901DG5299S0001FX (part) : parcel·la núm. 4 (aquesta referència cadastral integra 
les parcel·les núm. 1, 2, 3 i 4, essent les parcel·les núm. 1, 2 i 3 altres 3 finques registrals 
independents, també objecte de cessió a l´Ajuntament) 
9394902DG5299S0001MX : integra les parcel·les núm. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65 i 66. 
9394903DG5299S0001OX : zona verda pública (en el cadastre ja a nom de l´Ajuntament) 
 
TÍTOL : Li pertany per títol d´Herència, causant la Sra. Teresa Vilar Planas, segons 
escriptura de Manifestació, Acceptació i Adjudicació atorgada davant el Notari de Girona 
José Maria Estropá Torres el 31 de desembre de 2019, protocol núm. 2.333. 
 



 
 

 

 
 

SEGONA.- “URBANA : Parcela número UNO del Plan Parcial Sector Sur, en término de 
Arbúcies, de superficie mil doscientos setenta y siete metros cuadrados, equivalentes a 
treinta y tres mil ochocientos dos palmos cuadrados, que linda : al Norte, con calle A del 
referido Plan Parcial; al Sur, con el límite del Plan Parcial; al Este, con la parcela dos; al 
Oeste, con el límite del Plan Parcial.”  
 
INSCRITA al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al foli 8 del llibre 99 
d´Arbúcies, tomo 2094, finca registral núm. 3367. 
 
CÀRREGUES: Servitud de pas per accedir al dipòsit d´aigua de la urbanització. 

Hipoteca, per import de 9.616,19 € de capital, a favor de l´Ajuntament d´Arbúcies en 
garantia de les obligacions urbanístiques, que consisteixen en la construcció i canalització 
de la xarxa de desguàs, aigua, baixa tensió i realització de carrers i jardins, constituïda el 
19 d´abril de 1985.  

Afecció fiscal antiga, caducada, pendent de cancel·lar.  

Lliure d´altres càrregues i gravàmens, llevat de l´afecció fiscal per l´adquisició successòria 
que consta en el títol. . 
 
REFERENCIA CATASTRAL : És part de la parcel·la cadastral urbana d´Arbúcies amb 
referència 9394901DG5299S0001FX (aquesta referència cadastral integra les parcel·les 
núm. 1, 2, 3 i 4, essent les parcel·les núm. 2 i 3 altres dues finques registrals 
independents, i la parcel·la núm. 4 integrada dins una major finca registral, totes elles 
també objecte de cessió a l´Ajuntament) 
 
TÍTOL : Li pertany per títol d´Herència, causant la Sra. Teresa Vilar Planas, segons 
escriptura de Manifestació, Acceptació i Adjudicació atorgada davant el Notari de Girona 
José Maria Estropá Torres el 31 de desembre de 2019, protocol núm. 2.333. 
 
TERCERA.- “URBANA : Parcela número DOS del Plan Parcial Sector Sur, en término de 
Arbúcies, de superficie mil cincuenta y nueve metros cuadrados, equivalentes a 
veintiocho mil treinta y un palmos cuadrados, que linda : al Norte, con calle A del referido 
Plan Parcial; al Sur, con el límite del Plan Parcial; al Este, con la parcela tres; al Oeste, 
con la parcela uno.” 
INSCRITA al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al foli 11 del llibre 99 
d´Arbúcies, tomo 2094, finca registral núm. 3368. 
 
CÀRREGUES: Servitud de pas per accedir al dipòsit d´aigua de la urbanització. 

Hipoteca, per import de 7.212,15 € de capital, a favor de l´Ajuntament d´Arbúcies en 
garantia de les obligacions urbanístiques, que consisteixen en la construcció i canalització 
de la xarxa de desguàs, aigua, baixa tensió i realització de carrers i jardins, constituïda el 
19 d´abril de 1985.  

Afecció fiscal antiga, caducada, pendent de cancel·lar.  

Lliure d´altres càrregues i gravàmens, llevat de l´afecció fiscal per l´adquisició successòria 
que consta en el títol. . 
 
REFERENCIA CATASTRAL : És part de la parcel·la cadastral urbana d´Arbúcies amb 
referència 9394901DG5299S0001FX (aquesta referència cadastral integra les parcel·les 
núm. 1, 2, 3 i 4, essent les parcel·les núm. 1 i 3 altres dues finques registrals 



 
 

 

 
 

independents, i la parcel·la núm. 4 integrada dins una major finca registral, totes elles 
també objecte de cessió a l´Ajuntament) 
 
TÍTOL : Li pertany per títol d´Herència, causant la Sra. Teresa Vilar Planas, segons 
escriptura de Manifestació, Acceptació i Adjudicació atorgada davant el Notari de Girona 
José Maria Estropá Torres el 31 de desembre de 2019, protocol núm. 2.333. 
 
 
QUARTA.- “URBANA : Parcela número TRES del Plan Parcial Sector Sur, en término de 
Arbúcies, de superficie mil setenta y ocho metros cuadrados, equivalentes a veintiocho 
mil quinientos treinta y cuatro palmos cuadrados, que linda : al Norte, con calle A del 
referido Plan Parcial; al Sur, con el límite del Plan Parcial; al Este, con la parcela cuatro; 
al Oeste, con la parcela dos.” 
 
INSCRITA al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al foli 14 del llibre 99 
d´Arbúcies, tomo 2094, finca registral núm. 3369. 
 
CÀRREGUES: Servitud de pas per accedir al dipòsit d´aigua de la urbanització. 

Hipoteca, per import de 7.212,15 € de capital, a favor de l´Ajuntament d´Arbúcies en 
garantia de les obligacions urbanístiques, que consisteixen en la construcció i canalització 
de la xarxa de desguàs, aigua, baixa tensió i realització de carrers i jardins, constituïda el 
14 d´abril de 1985.  

Afecció fiscal antiga, caducada, pendent de cancel·lar.  

Lliure d´altres càrregues i gravàmens, llevat de l´afecció fiscal per l´adquisició successòria 
que consta en el títol. . 
 
REFERENCIA CATASTRAL : És part de la parcel·la cadastral urbana d´Arbúcies amb 
referència 9394901DG5299S0001FX (aquesta referència cadastral integra les parcel·les 
núm. 1, 2, 3 i 4, essent les parcel·les núm. 1 i 2 altres dues finques registrals 
independents, i la parcel·la núm. 4 integrada dins una major finca registral, totes elles 
també objecte de cessió a l´Ajuntament) 
 
TÍTOL : Li pertany per títol d´Herència, causant la Sra. Teresa Vilar Planas, segons 
escriptura de Manifestació, Acceptació i Adjudicació atorgada davant el Notari de Girona 
José Maria Estropá Torres el 31 de desembre de 2019, protocol núm. 2.333. 
 
CINQUENA.- “RUSTICA: Pieza de tierra, en término de Arbúcies, de superficie, después 
de varias segregaciones, ciento sesenta y tres mil ochocientos diez metros cuadrados.” 

Descripció dels límits : No es fan constar els límits que consten registrals per 
obsolescència donades les successives segregacions practicades fins avui sense 
actualitzar la descripció de límits de la matriu. 
Així mateix, tampoc es poden fer constar els límits actualitzats en el present document en 
desconèixer-se amb exactitud, resultant pendent d´identificació l´extensió i límits reals 
d´aquesta propietat més enllà de les porcions que en constitueixen les parcel·les 
cadastrals que s´indiquen, la qual investigació realitzarà l´Ajuntament adquirent en 
exercici de les seves potestats i obligacions d´investigació, partionament i fitació del seu 
patrimoni previstes en l´art. 82 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, i art. 134 a 151 del Decret 336/1988, de 17 d´octubre, de Reglament del 
Patrimoni dels ens locals. 



 
 

 

 
 

 
INSCRITA al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al foli 10 del llibre 94 
d´Arbúcies, tomo 1915, finca registral núm. 1561. 
 
CÀRREGUES: Lliure de Càrregues i gravàmens, llevat de l´afecció fiscal per l´adquisició 
successòria que consta en el títol. 
 
REFERENCIA CATASTRAL : Integra les parcel·les cadastrals rústiques d´Arbúcies amb 
referència 17009A029000490000PA, actualment en el cadastre ja a nom de l´Ajuntament, 
i 17009A028000240000PO (en el cadastre a nom de Sebastian García Figueras i Adela 
Carvera Reverte), i altres terrenys pendents d´identificació. 
 
NATURALESA URBANÍSTICA : Finca classificada de sòl no urbanitzable pròxima al 
Sector Sud. 
 
TÍTOL : Li pertany, pel que fa a una quarta part indivisa, per títol de compravenda, segons 
escriptura atorgada davant el Notari d´Arbúcies Raúl Vall Vilardell, el 5 de maig de 1973; i 
pel que fa a les tres quartes parts indivises restants, per títol d´Herència, causant la Sra. 
Teresa Vilar Planas, segons escriptura de Manifestació, Acceptació i Adjudicació 
atorgada davant el Notari de Girona José Maria Estropá Torres el 31 de desembre de 
2019, protocol núm. 2.333. 
 
SISENA.- “FINCA RÚSTICA, sita en el término de Arbúcies, paraje denominado “La 
Plana” o “La Plana d´en Jonch”, quedando la matriz reducida en mil doscientos diez 
metros con ochenta y cuatro decímetros cuadrados (1.210,84 m2)”. 

NATURALESA URBANÍSTICA : És la resta de finca matriu del Polígon núm. 1 del Pla 
Parcial Sector La Plana, tota ella és URBANA, i integra dos solars d´equipaments públics, 
zones verdes públiques, i vialitat pública del Polígon 1 del Sector La Plana. 

Descripció dels límits : No es fan constar els límits que consten registrals per 
obsolescència i absència d´actualització fins avui, donada l´operativa registral anterior 
utilitzada de successives segregacions de la matriu per a la venda de múltiples parcel·les. 
Així mateix, tampoc es poden fer constar els límits actualitzats en el present document en 
resultar tècnicament impossible una descripció actual de límits coherent i entendible, 
donada la morfologia més que irregular d´aquesta resta de finca matriu, que és el negatiu 
de multiplicitat de parcel·les venudes en el seu interior, afegit això a la diversitat de 
naturaleses urbanístiques dels terrenys que la integren. I tenint en compte també que la 
present resta de finca matriu, una vegada íntegrament de propietat municipal, serà 
objecte de divisió detallada en les diferents porcions de distinta naturalesa que la 
integren.  
  
INSCRITA al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al foli 233 del llibre 71 
d´Arbúcies, tomo 1282, finca registral núm. 1847/A. 
 
CÀRREGUES : Lliure de Càrregues i gravàmens, llevat de l´afecció fiscal per l´adquisició 
successòria que consta en el títol. 
 
REFERENCIA CATASTRAL : Integra les parcel·les cadastrals urbanes d´Arbúcies amb 
les referències que s´indiquen, cadascuna de les quals es correspon amb les parcel·les o 
terrenys de la naturalesa urbanística que s´expressen : 



 
 

 

 
 

0191704DG6209S0001OZ : solar d´equipaments públics (en el cadastre ja a nom de 
l´Ajuntament) 
0191705DG6209S0001KZ : solar d´equipaments públics (en el cadastre ja a nom de 
l´Ajuntament) 
0191706DG6209S0001RZ : zona verda pública (en el cadastre ja a nom de l´Ajuntament) 
Altes zones verdes públiques del Sector no cadastrades i vialitat pública del Sector no 
cadastrada. 
 
TÍTOL : Li pertany, pel que fa a vint-i-dos enters, trenta-tres centèsimes parts indivises, 
per títol de compravenda, segons escriptura atorgada davant el Notari d´Arbúcies Raúl 
Vall Vilardell, el 20 de setembre de 1975; pel que fa a vint-i-dos enters, trenta-quatre 
centèsimes parts indivises, per títol de compravenda, segons escriptura atorgada davant 
el Notari de Sant Celoni José Maria Carreras Bayés, el 11 de desembre de 1981; pel que 
fa a trenta-tres enters de centenes parts indivises, per títol de compravenda, segons 
escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona Modesto Recasens Gassió, el 24 de 
març de 1982; i pel que fa als vint-i-dos enters trenta-tres centèsimes parts indivises 
restants, per títol d´Herència, causant la Sra. Teresa Vilar Planas, segons escriptura de 
Manifestació, Acceptació i Adjudicació atorgada davant el Notari de Girona José Maria 
Estropá Torres el 31 de desembre de 2019, protocol núm. 2.333. 
 
SETENA.- “URBANA, PIEZA DE TIERRA en término de Arbúcies, paraje denominado “La 
Plana” de cabida hoy, después de una segregación practicada, dos mil seiscientos 
metros cuadrados (2.600,00 m2)”. 

NATURALESA URBANÍSTICA : És una zona verda i part d´una zona Lliure Permanent 
públiques del Pla Parcial Sector La Plana. 

Descripció dels límits : No es fan constar els límits que consten registrals per 
obsolescència i absència d´actualització fins avui, essent-ne la descripció actualitzada la 
següent : LLINDA pel Nord, amb propietat municipal exterior al Sector destinada a 
equipaments públics coneguda com Naus Ayats i pati de Can Cassó; per l´Est, amb sòl 
no urbanitzable exterior al Sector; per l´Oest, amb finca del Sector La Plana propietat de 
Juan Ferrando Torrent; i pel Sud, part amb els límits posteriors de les dues últimes 
parcel·les del carrer Turó Puig de l´Ull del Sector La Plana, i part amb una altra porció de 
zona verda pública municipal a través de la qual s´accedeix a la present finca des del final 
del carrer Turó Puig de l´Ull. 
  
INSCRITA al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al foli 180 del llibre 73 
d´Arbúcies, tomo 1336, finca registral núm. 2033. 
 
CÀRREGUES : Lliure de Càrregues i gravàmens, llevat de l´afecció fiscal per l´adquisició 
successòria que consta en el títol. 
 
REFERENCIA CATASTRAL : Integra les parcel·les cadastrals urbanes d´Arbúcies amb 
referència 0093713DG6209S0001SZ (en el cadastre ja a nom de l´Ajuntament), i part de 
la parcel·la amb referència 0093703DG6209S0001KZ, erròniament a nom del Sr. Juan 
Ferrando Torrent. 
 
TÍTOL : Li pertany, pel que fa a vint-i-dos enters, trenta-tres centèsimes parts indivises, 
per títol de compravenda, segons escriptura atorgada davant el Notari d´Arbúcies Raúl 
Vall Vilardell, el 20 de setembre de 1975; pel que fa a vint-i-dos enters, trenta-quatre 



 
 

 

 
 

centèsimes parts indivises, per títol de compravenda, segons escriptura atorgada davant 
el Notari de Sant Celoni José Maria Carreras Bayés, el 11 de desembre de 1981; pel que 
fa a trenta-tres enters de centenes parts indivises, per títol de compravenda, segons 
escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona Modesto Recasens Gassió, el 24 de 
març de 1982; i pel que fa als vint-i-dos enters trenta-tres centèsimes parts indivises 
restants, per títol d´Herència, causant la Sra. Teresa Vilar Planas, segons escriptura de 
Manifestació, Acceptació i Adjudicació atorgada davant el Notari de Girona José Maria 
Estropá Torres el 31 de desembre de 2019, protocol núm. 2.333. 
 
VUITENA.- “Pieza de tierra, término municipal de Arbúcies, en el sitio conocido por Sot 
del Palau, cerca del Camp llamado “Camp de l´Oliver”, la cual comprende dos viñas 
llamadas una “Cal Adroguer” y “D´en Sadurní” la otra, de cabida, después de varias 
segregaciones, nueve mil novecientos noventa y un metros con ochenta y nueve 
decímetros cuadrados (9.991,89 m2)”. 

NATURALESA URBANÍSTICA : És la resta de finca matriu del Pla Parcial Sector Sot del 
Palau, tota ella és URBANA, i integra part de la parcel·la núm. 1 de cessió gratuïta 
d´aprofitament, dos solars d´equipaments públics, zones verdes públiques, i tota la vialitat 
del Sector Sot del Palau. 

Descripció dels límits : No es fan constar els límits que consten registrals per 
obsolescència i absència d´actualització fins avui, donada l´operativa registral anterior 
utilitzada de successives segregacions de la matriu per a la venda de múltiples parcel·les. 
Així mateix, tampoc es poden fer constar els límits actualitzats en el present document en 
resultar tècnicament impossible una descripció actual de límits coherent i entendible, 
donada la morfologia més que irregular d´aquesta resta de finca matriu, que és el negatiu 
de multiplicitat de parcel·les venudes en el seu interior, afegit això a la diversitat de 
naturaleses urbanístiques dels terrenys que la integren. I tenint en compte també que la 
present resta de finca matriu, una vegada íntegrament de propietat municipal, serà 
objecte de divisió detallada en les diferents porcions de distinta naturalesa que la 
integren.  
 INSCRITA al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al foli 152 del llibre 1 
d´Arbúcies, tomo 12, finca registral núm. 19/A. 
 
CÀRREGUES : Lliure de càrregues i gravàmens. 
 
REFERENCIA CATASTRAL : Integra les parcel·les cadastrals urbanes d´Arbúcies amb 
les referències que s´indiquen, cadascuna de les quals es correspon amb les parcel·les o 
terrenys de la naturalesa urbanística que s´expressen : 
8803301DG5380S0001II (part. Aquesta referència cadastral està integrada en part per la 
present finca registral matriu i per la registral 1917/A, finca següent objecte de cessió a 
l´Ajuntament). Parcel·la núm. 1. 
8804801DG5380S0001PI : zona verda pública (en el cadastre ja a nom de l´Ajuntament) 
8804803DG5380S0001TI : solar d´equipaments públics (en el cadastre ja a nom de 
l´Ajuntament) 
8804810DG5380S0001KI : zona verda pública (en el cadastre ja a nom de l´Ajuntament) 
8904902DG5380S0001GI : zona verda pública (en el cadastre ja a nom de l´Ajuntament) 
9004311DG5390S0001GS : zona verda pública (en el cadastre ja a nom de l´Ajuntament) 
9004312DG5390S0001QS : zona verda pública (en el cadastre ja a nom de l´Ajuntament) 
 



 
 

 

 
 

TÍTOL : Li pertany per títol de compravenda, segons escriptura atorgada davant el Notari 
de Girona Juan Geli Moragas, el 30 de juny de 1967; i per títol d´excés de cabuda, 
segons escriptura atorgada davant el Notari d´Arbúcies Raúl Vall Vilardell, el 9 de juliol de 
1975. 
 
NOVENA.- “URBANA : Parcela de terreno, sita en el término de Arbúcies, numerada con 
el número UNO, edificable y de una superficie de seiscientos ochenta y un metros 
cuadrados. LINDA : al Norte, con vial de la finca matriz; al Sur, con el torrente del Sot del 
Palau; al Este, con parcela número dos; y al Oeste, parte con vial de la finca y parte con 
torrente.” 
 
INSCRITA al Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners, al foli 67 del llibre 72 
d´Arbúcies, tomo 1306, finca registral núm. 1917/A. 
 
CÀRREGUES: Lliure de càrregues i gravàmens. 
 
REFERENCIA CATASTRAL : És part de la parcel·la cadastral urbana d´Arbúcies amb 
referència 8803301DG5380S0001II (aquesta referència cadastral està integrada per la 
present finca registral i per part de la registral 19/A, finca anterior objecte de cessió a 
l´Ajuntament-resta de finca matriu del Sector-). 
 
TÍTOL : Li pertany per títol de compravenda segons escriptura atorgada davant el Notari 
d´Arbúcies Raúl Vall Vilardell, el 25 de novembre de 1975. 
 
 

TERCER.- FONAMENTACIÓ LEGAL 

Són d´aplicació els art. 44 i 45 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d´agost, 
de Text refós de la Llei d´Urbanisme, pel que fa a la cessió obligatòria i gratuïta del sòl 
reservat pel planejament per a sistemes públics, i del sòl corresponent al 10% de 
l´aprofitament del Sector. 
Són d´aplicació els articles 122 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d´agost, 
de Text refós de la Llei d´Urbanisme, pel que fa a la cessió obligatòria de finques del 
Sector en pagament de despeses d´urbanització. 
Són d´aplicació els articles 30 i concordants del RD 1093/1997, de 4 de juliol, de normes 
complementàries al Reglament Hipotecari sobre inscripció registral d´Actes de Naturalesa 
Urbanística pel que fa a títol inscribible dels presents atorgaments. 
 
I amb el propòsit de formalitzar les cessions i demés operacions relacionades, les parts, 
lliurement   
 

ATORGUEN 
 
PRIMER.- LIQUIDACIÓ D´OBRES D´URBANITZACIÓ 

 
1.- Les parts fixen la liquidació de les obres d´urbanització executades en els Sectors 
Sud, La Plana, i Sot del Palau per part de l´Ajuntament d´Arbúcies mitjançant actuacions 
diverses en el temps, des d´origen de cada Sector fins avui, i que corresponien a càrrec 
dels promotors Srs. Joaquin Godori Moragas i Teresa Vilar Planas i altres, en el valor 
equivalent al valor de totes aquelles finques o parts de finques d´aprofitament privat que 



 
 

 

 
 

seran objecte de cessió en la present Acta que, per passiva, no corresponguin a sistemes 
i dotacions públiques pendents de formalització llur cessió ni al 10% d´aprofitament de 
cessió gratuïta i obligatòria. 
 
 
Valor que no es quantifica expressament en evitació de controvèrsia sobre el mateix no 
desitjada per les parts atesa la impossible objectivació tant per quantificació de costos 
actualitzats i també realitzats amb mitjans propis, com per impossibilitat de valoració 
objectiva de les finques amb uns aprofitaments urbanístics nominals notòriament 
discrepants de llur adopció en valors de mercat.  
 
2.- Coherentment amb l´anterior, la cessió d´aquestes finques o parts de finques 
d´aprofitament privat que aquí s´atorga ho és a títol de cessió en pagament de les obres 
d´urbanització dels esmentats Sectors que l´Ajuntament ha executat per compte dels 
promotors Srs. Godori i Vilar, i salda i satisfà íntegrament la liquidació expressada en 
l´apartat anterior, sense que l´Ajuntament d´Arbúcies pugui exigir cap altra quota 
urbanística ni reclamació econòmica per cap concepte de promotors dels Plans Parcials 
de referència al Sr. Joaquin Godori Moragas, en la seva condició de promotor inicial i com 
hereu de la Sra. Teresa Vilar, ni als seus causahavents. 
 
SEGON.- FORMALITZACIÓ DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA DELS SECTORS 
Les parts declaren i formalitzen la recepció definitiva de les obres d´urbanització dels 
Sectors Sud, Mirador d´Arbúcies, La Plana i Sot del Palau, ja produïdes efectiva i 
materialment en el seu dia, i elevades a formalització en el present acte. 
En conseqüència, i juntament amb les cessions que aquí s´atorguen, el Sr. Joaquin 
Godori Moragas, en la seva condició de promotor inicial i com hereu de la Sra. Teresa 
Vilar, i els seus causahavents resulten alliberats de qualsevol responsabilitat urbanística 
com a promotor dels Sectors de referència. 
 
TERCER.- CESSIÓ GRATUÏTA  

En compliment de les obligacions urbanístiques ressenyades en la present Acta, el Sr. 
Joaquin Godori Moragas cedeix gratuïtament i transmet a l´Ajuntament d´Arbúcies, 
qui ho accepta i les adquireix, totes les nou finques registrals identificades i descrites en 
l’expositiu SEGON. 
 
QUART.- COS CERT I REPRESENTACIÓ GRÀFICA 

Ateses les consideracions expressades en la descripció de cada finca, que es donen per 
reproduïdes, sobre les carències respecte de les seves definicions precises, sobre 
l´impossibilitat de llurs descripcions de limitis actualitzats, algunes d´elles pendents 
d´investigació sobre la seva extensió exacta i que han de ser objecte de nova ordenació o 
divisió i definició segons naturalesa urbanística; tot el qual donat que en la seva majoria 
es tracta de restes de finques matrius de sectors urbanístics planificats els anys 70 del 
segle passat, amb una definició cartogràfica limitada i obsoleta respecte de les 
cartografies disponibles tècnicament en l´actualitat, i que, com a tals restes de matrius, 
son el negatiu de multiplicitat de segregacions practicades : 
 
1.- Les finques objecte de cessió es transmeten a l´Ajuntament i aquest les adquireix com 
a cos cert, amb la cabuda, extensió i límits que efectivament resultin tenir cadascuna 
d´elles en la realitat, sense perjudici i més enllà de les identificacions cadastrals 



 
 

 

 
 

expressades, amb la qual finalitat l´Ajuntament realitzarà les actuacions d´investigació i 
adequació registral previstos en la legislació vigent. 
 
2.- A causa i com conseqüència de tot l´anterior, no s´incorporen al present document 
plànols ni altra informació gràfica de les finques objecte de cessió, per impossibilitat de 
disposar-la de forma definitiva, exacta i precisa en aquest moment. 
 
CINQUÈ.- ESTIPULACIONS FISCALS 

Primera.- Atesa la naturalesa urbanística dels terrenys que se cedeixen per a sistemes 
als efectes de la seva formalització hipotecària, i atesa l´afectació i càrregues que 
suportaven els terrenys que se cedeixen en pagament d´obres d´urbanització, així com 
també atès que el títol adquisitiu del cedent, pel que fa a l´herència de la Sra. Teresa Vilar 
Planas, particularment ho ha estat als efectes de poder formalitzar les presents cessions, 
resulta notori que no s´ha produït increment de valor dels terrenys en l´acte jurídic 
d´adquisició hereditària de les finques cedides per part del cedent que porten causa de la 
Sra. Vilar Planas, i, en conseqüència, mitjançant l´aprovació municipal de la present Acta, 
l´Ajuntament d´Arbúcies aprova que en el títol d´adquisició hereditària del cedent causat 
per la Sra. Vilar Planas de les finques aquí cedides no s´ha produït el fet imposable de 
l´Impost municipal sobre l´Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, trobant-
se, en conseqüència, aquelles adquisicions, no subjectes al referit impost. 
 
Segona.- Atesa igualment la naturalesa urbanística dels terrenys cedits, els efectes de 
formalització registral de les cessions materialment ja verificades en el seu dia pel que fa 
a sistemes i dotacions públiques i la regularització urbanística pel que fa a les finques 
d´aprofitament privat, l´Ajuntament d´Arbúcies adquirent es fa càrrec dels rebuts i/o 
liquidacions pendents de pagament o que es podessin produir per raó de l´impost sobre 
béns immobles i taxes municipals relatius a les finques cedides.  
SISÈ.- CANCEL.LACIÓ DE CÀRREGUES 

Primera.- La Servitud de pas per accedir al dipòsit d´aigua de la urbanització que 
grava les finques Primera, Segona, Tercera i Quarta de l´expositiu SEGON, registrals 
núm. 2144, 3367, 3368 i 3369, respectivament, es cancel·la en totes elles pels següents 
motius:  

A).- Per confusió de drets, al resultar l´Ajuntament d´Arbúcies propietari dels predis 
servents i a la vegada ser el titular de la servitud dominant, en tant que el dipòsit d´aigua 
de la urbanització és integrant de la xarxa del servei municipal de subministrament 
domiciliari d´aigua potable que dona servei a aquest Sector, servei de titularitat municipal; 
i també des del punt de vista dominical, amb les cessions aquí atorgades l´Ajuntament és 
també el propietari del terreny -predi dominant- on es troba el dipòsit d´aigua. 

B).- Complementàriament a l´anterior, resulta igualment procedent la cancel·lació, tant 
per motius jurídic-urbanístics, al ser una càrrega incompatible amb el planejament 
urbanístic que s´executa, pel que fa a la finca de cessió gratuïta a l´Ajuntament per 
sistemes públics, com també principalment per motiu d´obsolescència de la referida 
servitud, ja que la seva funció resta substituïda per la cessió aquí verificada de la xarxa 
viària pública del Sector per mitjà de la qual s´accedeix al dipòsit d´aigua de referència. 
 
Segona.- Les Hipoteques a favor de l´Ajuntament d´Arbúcies, constituïdes el 1985 en 
garantia de les obligacions urbanístiques que consisteixen en la construcció i canalització 
de la xarxa de desguàs, aigua, baixa tensió i realització de carrers i jardins del Sector, 



 
 

 

 
 

que graven les finques Segona, Tercera i Quarta de l´expositiu SEGON, registrals núm. 
3367, 3368 i 3369, respectivament, es cancel·len en totes elles pels següents motius :  

A).- Per confusió de drets, al resultar l´Ajuntament d´Arbúcies titular dels drets contrapart 
a les obligacions garantides i, a la vegada, ser el propietari dels immobles hipotecats en 
garantia d´aquelles obligacions. 

B).- Complementàriament a l´anterior, resulta igualment procedent la cancel·lació, per 
causa de l´extinció de les obligacions que garantien les hipoteques produïda mitjançant 
els atorgaments de la present Acta. 
 

SETÈ.- FACULTATS DE L´AJUNTAMENT 

Atesa la complexitat de finques afectades per la present Acta, el Sr. Joaquin Godori 
Moragas faculta a l´Ajuntament d´Arbúcies, tant àmpliament com sigui necessari, per tal 
que la Corporació Municipal cessionària pugui, unilateralment i sense necessitat de 
l´atorgament exprés per part del Sr. Godori, esmenar, completar o rectificar la present 
Acta pel que fa a tot el seu contingut hipotecari relatiu a les finques objecte de cessió, 
descripcions físiques o jurídiques i qualsevol operativa respecte de les mateixes, fins i tot 
no atorgada expressament, com defectes o excessos de cabuda, divisions o 
segregacions, per a la seva adequada inscripció en el Registre de la Propietat.  
 
VUITÈ.- APROVACIÓ MUNICIPAL 

Es fa constar que la present Acta, amb les operacions que s´hi contenen, ha estat 
aprovada, a títol d´innecessarietat de Reparcel·lació per pertànyer totes les finques 
afectades a propietari únic, per acord de la Junta de Govern Local de 10 de febrer de 
2020.” 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
8.0.- 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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