
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE MARÇ DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000009  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 9 de març de 2020 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:10 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Pere Garriga Solà, Alcalde 
Jaume Salmeron Font, 1r Tinent Alcalde 
Àngel Cabrero Mendez, 2n Tinent Alcalde 
Maria Àngela Soler Puigmacià, 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 de la sessió celebrada per la Junta de Govern Local de data 2 de març de 2020.  
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Aprovació informes socials Gener 2020 
 
Aprovació ajuts socials Gener 2020 
 
“Vista la següent relació d’informes socials, 
 
S’ACORDA, 
 
Atorgar els següents ajuts, 
 
 Nº EXPEDIENT  BENEFICIARI  IMPORT  
241   M.B.P.   100 EUROS 
394   P.C.R.   275 EUROS 
395   R.M.M.   300 EUROS 
398   M.R.R.   185 EUROS 
399   S.C.M.   300 EUROS” 
  



 
 

 

 
 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- pagament beques anglès curs 19-20 
 
 
Pagament beques anglès curs 19-20 
 
 
“Vista la iniciativa per part de l’Ajuntament d’Arbúcies per reconèixer l’esforç i el treball de 4 
alumnes dels dos centres de primària del municipi en la matèria de llengua anglesa i que no 
disposen de recursos necessaris per millorar el seu aprenentatge,  
 
Vista la sol·licitud presentada per The English Club i l’acadèmia Enjoy Idiomes, demanant el 
pagament de la subvenció del projecte de beques d’anglès  
 
Vist l’informe social on es valora la situació socioeconòmica de les 4 famílies i on es proposa 
proporcionar-los una beca per estudis d’anglès 
 
Vist l’informe tècnic favorable  
 

I tenint en compte la partida pressupostària 320.480.03  
 
S’ACORDA 
 
Atorgar als següents infants un ajut amb l’import detal lat a sota, per les despeses de 
l’aprenentatge de llengua anglesa,  
 
M.D: 633,32€ 
M.A: 206,54€ 
G.S: 750€ 
G.K: 250€ 
 
I efectuar el pagament de 1000€ a l’acadèmia The English Club i un de 839,86€ a l’acadèmia Enjoy 
Idiomes.”  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

2.3.- reducció 50% curs anglès 
 
 

Aprovació ajut social O.V.C. 
 
  
“Vist l’informe social emès per la Educadora Social d’Arbúcies en data 26 de novembre de 2019, 
on s’especifica la situació socioeconòmica de O.V.C. i la dificultat per a fer front  a les despeses 
bàsiques,  
 
I vist el protocol de beques del Centre de Formació d’adults d’Arbúcies, 
 
S’ACORDA  
 
Atorgar  una beca a O.V.C. per al curs d’anglès del Centre de Formació d’Adults, amb la qual se li 
bonifica el 50% de l’import total del curs. “ 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Festes 
 
3.1.- Acord contractació Animal Dj, per espectacle musical durant la nit de la Passada del Castell 
de les ENRAMADES 2020 
 
 
Aprovació de la contractació del grup musical ANIMAL DJ a través de l’empresa BULAKU 
MANAGEMENT pels actes de celebració de les ENRAMADES 2020 
 
“Vist els actes de celebració de les ENRAMADES 2020 del proper 12 de Juny, on es realitzaran 
diversos actes, és necessari la contractació de l’artista ANIMAL DJ a través de l’empresa BULAKU 
MANAGEMENT per actuar durant els actes nocturns de la pasada del Castell.  
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa ARTS MANAGERS S.L.  per un import de 480,00 € + IVA 
total 580,80 €. 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquest grup d’animació a l’empresa BULAKU MANAGEMENTS segons el pressupost 
presentat.” 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 

 
 

 
 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Modificació de la llicència d'obra major 8/2019 
 
 
Modificació de la llicència d'obra major 8/2019 
 
 
“Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
- Aprovar la modificació de la llicència d’obra major, amb número d’expedient 8/2019, per a la 

construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Pla de la Margarida núm. 6, a favor d’Albert 
Soriano Ferran, en allò que fa referència a la consolidació del talús posterior.  

- Mantenir la vigència de les condicions generals i particulars descrites en la llicència d’obres 
aprovada per Decret de l’Alcaldia de data 8 de juliol de 2019.  

- Autoritzar l’inici de les obres. 

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

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.2.- Llicència d'obra menor 1/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 1/2020 
 
 
“Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 1/2020, per a la construcció d'una 

piscina d'us privat situada al carrer Camp de l'Oliver, 90, a favor de Francesc Xavier Obiols Soms.  
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 168,18 €, liquidat provisionalment el 4 de febrer de 2020.  
 

- 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 27 de febrer de 2020, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“…..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:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.3.- Llicència d'obra menor 3/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 3/2020 
 
 
“Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 3/2020, per a la construcció d'una 

piscina d'us privat situada al carrer Serrat del Tabal, parcel·la 57, de la Urbanització Fogueres de 
Montsoriu, a favor d’Alberto Vives de la Cortada Angles. 

 



 
 

 

 
 

 
- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 

de la present llicència per un import de 234,36 €, liquidat provisionalment el 24 de febrer de 
2020. 
 

- 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 4 de març de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“…..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:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

4.4.- Validació del Projecte de reforma i ampliació del museu etnològic del Montseny i creació 
del Centre de divulgació i investigació de la batllia de Montsoriu 
 
 
 
Validació del Projecte de reforma i ampliació del museu etnològic del Montseny i creació del 
Centre de divulgació i investigació de la batllia de Montsoriu 
 
“Antecedents. 
En el marc de l’aprovació del Projecte de reforma i ampliació del museu etnològic del Montseny i 
creació del Centre de divulgació i investigació de la batllia de Montsoriu, el Serveis d’Arquitectura 
de la Diputació de Girona ha emès un informe de supervisió del projecte indicat on s’assenyala 
que, “atesa la subjectivitat del marc normatiu en allò que fa referència a les pautes de composició 
estètica en zona de Vila Vella (clau 1)”, és convenient de disposar d’un certificat de compatibilitat 
urbanística favorable d’aquest projecte a fi d’esvair aquests dubtes d’interpretació.  
 
Consideracions. 

En relació a la compatibilitat de la idea general ... 
L’apartat 3.2.1.1 del Pla vigent estableix clarament que “només serà admissible l’enderroc i 
substitució d’una edificació si el seu objectiu és la recuperació de la imatge històrica de la vila i per 
tant la nova arquitectura està en consonància amb aquest objectiu”. 
Les edificacions de Cal Petit Rutllat no tan sols es trobaven mancades de qualsevol interès 
arquitectònic sinó que suposaven un entrebanc per a una correcta lectura històrica de l’edifici 
protegit de la Gabella en tant que “n’embolicaven” una de les seves cantonades, motiu pel qual el 
seu enderroc s’ha considerat com a un dels objectius de partida del present projecte a fi de 
prolongar l’alineació original de la Gabella, fins ara parcialment oculta, i així millorar-ne la seva 
lectura històrica. 
Queda clar, per tant, que s’acompleixen els preceptes de l’article 3.2.1.1 en tant que l’enderroc 
d’aquests edificis té per objectiu la recuperació de la imatge històrica de l’edifici protegit de la 
Gabella, seu principal del Museu Etnològic del Montseny (MEMGA). 

En relació a la compatibilitat de les condicions d’edificació ...  
L’apartat 3.2.1.2 estableix que “les noves edificacions no podran endarrerir-se de l’alineació del 
carrer ni crear porxades ni portalades d’amplada superior a 2 mts.”, circumstància a la qual 
s’ajusta el projecte redactat atès que el pla de façana de la planta baixa es troba endarrerit un 
màxim de 1,15 mts., endarreriment que a més a més és la conseqüència directa de dos objectius 
més proposats d’inici per aquest ajuntament: la prolongació de l’alineació original de la Gabella 
detallada en l’apartat anterior i la necessitat de fer l’entrada al museu més accessible, tant a nivell 
visual com a nivell funcional. 

En relació a la compatibilitat dels usos proposats ... 
Si bé l’actual qualificació com a Sistema d’equipaments públics es limita a l’actual edifici de la 
Gabella, la clau 3.2.1.3 que regula els usos admissibles en la porció de finca resultant de 
l’enderroc dels edificis de Can Petit Rutllat admet en aquest tipus de sòl tot tipus d’ús col·lectiu i 
terciari per la qual cosa l’ús de “museu” proposat resultat perfectament compatible amb el Pla 
vigent. 



 
 

 

 
 

En relació a la compatibilitat de la composició estètica proposada i de la interpretació de les 
normes generals per a la protecció de l’arquitectura ... 
El contingut dels apartats 3.2.1.4 i 3.2.5 de la normativa del Pla es basen efectivament en una 
interpretació més subjectiva dels paràmetres que s’hi recullen en tan que en tot moment es parla 
de conceptes interpretables com poden ser “harmonització amb les edificacions històriques”, 
“assumpció o reinterpretació dels elements característics de l’arquitectura història de la vila”, 
“evitar materials, colors i formes agressives i/o alienes al context arquitectònic de la vila”, etc. 
Dins d’aquest context interpretable fou el propi Ajuntament, d’acord amb els responsables del 
museu com a principals coneixedors de la història del municipi, qui establí que el nou edifici no 
podia ser en cap cas una rèplica ni una continuïtat dels acabats propis de l’edifici de la Gabella en 
tant que això suposaria desvirtuar-ne la seva excepcionalitat com a exemple irrepetible a la vila de 
casal d’origen medieval integrat en el teixit urbà consolidat però sense haver perdut del tot la 
seva estructura original. 
És a partir d’aquí que l’edifici proposat es planteja a partir d’un respecte a l’arquitectura de la 
zona (s’han descartat propostes més agosarades amb acabats metàl·lics o amb colors estridents) 
però sense caure en el mimetisme dels edificis existents en tant que l’altre objectiu bàsic 
encomanat és poder dotar al conjunt del museu d’una entrada perfectament visible que et 
convidi a accedir-hi (condició que malauradament no compleix l’accés actual).  
Per tant, cal considerar també que el projecte presentat és compatible amb les pautes de 
composició estètica del Pla vigent perquè s’encomana a un objectiu major com és la protecció i 
millora de la lectura històrica de l’edifici patrimonial de la Gabella, l’element principal a protegir.  
 
Així doncs, ateses les consideracions anteriors formulades, 
 
 

s’ACORDA 
 
 

Primer. - Validar el Projecte de reforma i ampliació del museu etnològic del Montseny i creació 
del Centre de divulgació i investigació de la batllia de Montsoriu redactat per l’arquitecte David 
Calvo i Coromina en relació a l’efectiva incorporació dels criteris bàsics fixats en el moment de 
l’encàrrec per aquest Ajuntament pel que fa a la protecció i millora de la lectura històrica de 
l’edifici patrimonial de la Gabella i el disseny d’una nova entrada al museu molt més accessible, 
tant a nivell funcional com a nivell visual. 
 
 
Segon. - Validar el Projecte de reforma i ampliació del museu etnològic del Montseny i creació del 
Centre de divulgació i investigació de la batllia de Montsoriu en relació a la seva compatibilitat 
amb el planejament urbanístic vigent (arts. 3.2.1.1, 3.1.2.1, 3.2.1.3 i 3.1.2.4 i 3.5.2).” 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
5.0.- Precs i preguntes 
 
5.1.- matrícula extraordinària Llar Infants el Jardinet 
 
 
matrícula extraordinària Llar Infants el Jardinet 
 
 
“Atesos motius personals i vista la sol·licitud presentada per E.Z., en la qual demana la matrícula 
per a la Llar d’Infants el Jardinet per a la seva filla S.Z,  
 
S’ACORDA 
 
Donar d’alta, com a matrícula extraordinària a la Llar d’Infants el Jardinet P0, a l’alumna S.Z. a 
partir del mes de gener. “ 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la certifico a l’e fecte 
que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
 
 
Signat electrònicament. 
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