
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 6 D´ABRIL DE 2020 
 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000013  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 6 d´abril de 2020 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:00 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 per unanimitat l’acta de la sessió celebrada per la Junta de Govern Local en data 30 de 
març de 2020.  
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Ajut d'urgència a M.D.C.P. 
 
 
Ajut d'urgència a M.D.C.P. 
 
Vist el següent informe social, 
 
 
S’ACORDA, 
 
 
Atorgar el següent ajut: 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
DATA   Nº EXPEDIENT  BENEFICIARI  IMPORT 
26-03-2020  X2020001374  M.D.C.P.  120 EUROS 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- Aprovació de factures 
 
 
Aprovació de factures 
 
 

X2020001369 
AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL 
AGUA 18.891,51 

X2020001369 
AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL 
AGUA 17.670,46 

X2020001308 BLUE LIVE PRODUCCIONES SL 907,50 

X2020001133 CARLES GONZÁLEZ GONZÁLEZ 11.185,24 

X2020001416 COMERCIAL PAPERERA I MATERIAL D'OFICINA SL 92,17 

X2020001410 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA - CAGSA 538,20 

X2020001411 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA - CAGSA 445,38 

X2020001412 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA - CAGSA 123,73 

X2020000049 DAVID CALVO COROMINA - ARQUITECTURA 2.359,50 

X2020000658 EN ANTENA PRODUCCIONS SL 233,12 

X2020000609 FILLS DE LLUIS SUREDA SL 1.222,71 

X2020000840 GEMMA BAYES ESPINET - LOGOPEDA 2.760,00 

X2020000992 GRÀFIQUES TREMA SL 2.307,87 

X2020001278 HERMANOS ALUM SL 31.399,01 

X2020000363 HERMES COMUNICACIONS SA 213,25 

X2020001132 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 7.840,80 

X2019002047 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 810,80 

X2020000421 JOAQUIM VALL·LLOSERA PUJOLRÀS - GRÀFIQUES JOVA 143,14 

X2020000432 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 408,37 

X2020000485 JOSEP VILA CLOPÉS - DIGITAL ONLINE 428,34 

X2020000485 JOSEP VILA CLOPÉS - DIGITAL ONLINE 187,55 



 
 

 

 
 

X2020001320 KATERYNA SHKARINSKA 782,00 

X2020000408 METALCO SA - GIRONA - 57,48 

X2020001316 MIQUEL CREUS BRUNAT 952,00 

X2020001415 SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA 957,90 

X2020001127 TROFEUS WANS CAT SC 2.150,78 

    105.068,81 

      

      

TOTAL QUILOMETRATGE PERSONAL AJUNTAMENT PER 
DESPLAÇAMENTS JOAN GARCIA 244,91 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Arxivament llicència de parcel.lació 2/2019 
 
 
Arxivament llicència de parcel.lació 2/2019 
 
 
Vista la instància efectuada per Dolors Arimany Busquets el 17 de juliol de 2019 amb registre 
E2019013807, sol·licitant llicència de parcel·lació, amb número d’expedient 2/2019, de la finca 
anomenada Can Caupena d’Arbúcies. 
 
Vist el requeriment efectuat per l’Ajuntament d’Arbúcies el 3 de desembre de 2019 amb registre 
S2019011928, en el qual se li concedia al sol·licitant un termini màxim de tres mesos per aportar 
documentació complementària. 
 
Vist que el termini de tres mesos va finalitzar el 13 de març de 2020 i no s’ha presentat cap document 
al respecte. 
 
S’ACORDA: 
 
- ARXIVAR i deixar sense efecte l’expedient de llicència de parcel·lació 2/2019, de la finca 

anomenada Can Caupena d’Arbúcies, sol·licitada per Dolors Arimany Busquets. 
 

- Aprovar la devolució de la taxa de llicència urbanística de parcel·lació, liquidada 
provisionalment el 4 de novembre de 2019, per un import de 75,00 €, prèvia presentació del 
document acreditatiu de la titularitat del compte bancari on retornar la taxa. 
 



 
 

 

 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.2.- Llicència d'obra menor 2/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 2/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 2/2020, per a la reparació de la 

tanca perimetral i el paviment d’accés a la masia del Vidal (veïnat del Vidal) a favor de 
Patrimonial Joan Grau S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 91,14 €, liquidat provisionalment el 17 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 2 d’abril de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 La intervenció en el paviment es limitarà a les zones malmeses sense transformar la 
seva naturalesa primigènia ni incrementar la superfície per al conjunt d’espais 
transformats impermeables. 



 
 

 

 
 

 La intervenció a la tanca es limitarà a la reposició d’elements malmesos. 

 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. 

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

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.3.- Llicència d'obra menor 8/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 8/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 8/2020, per a la construcció de dos 

murs de rocalla per reconstruir marges esllavissats situats a la part posterior de la parcel·la 
ubicada al carrer Turó del Pi, 22, a favor de Marcel Casas Tarrés. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 930,00 €, liquidat provisionalment el 4 de març 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 30 de març de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 

 La formació dels murs de rocalla autoritzats no suposarà en cap cas la modificació dels 
usos que es desenvolupen en aquesta part de la finca, majoritàriament agrícoles. 

 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.” 

 

- Abans de l’inici de les obres, caldrà presentar al registre municipal el document original de 
Nomenament de contractista, acompanyat de la seva declaració censal d’alta (model 036 de 
l’Agència Tributària). 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.4.- Llicència d'obra menor 10/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 10/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 10/2020, per a la construcció d’una 

piscina descoberta d'us privat a la parcel·la situada al carrer Emprius, 9, a favor de Joan Enric 
Bonjoch Fauria. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 258,73 €, liquidat provisionalment el 13 de març 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 30 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  
 
 
 
5.0.- 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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