
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20 D´ABRIL DE 2020 
 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000014  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 20 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 l’acta de la sessió anterior, celebrada per la Junta de Govern Local en data 6 d’abril de 
2020.  
 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Aprovació Ajuts socials d'urgència. 
 
 
Vista la següent relació d’informes socials, 
 
S’ACORDA 
 
Atorgar els ajuts que es relacionen a continuació :  
 
 
DATA  Nº EXPEDIENT BENEDIFICIARI  IMPORT 
26-03-2020 X2020001382 M.P.B.S.  120 EUROS 
26-03-2020 X2020001392 R.G.C.   120 EUROS 
26-03-2020 X2020001401 A.R.R.   120 EUROS 



 
 

 

 
 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.2.- Aprovació ajut d'urgència social a J.P.T. 
 
 
Vist el següent informe social, 
 
 
S’ACORDA 
 
 
Atorgar el següent ajut  
 
DATA   Nº EXPEDIENT  BENEFICIARI  IMPORT 
01-04-2020  X2020001423  J.P.T.   300 EUROS 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- Aprovació de factures 
 
 
Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA 
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 
 
 

X2020000995 ALTER EGO WEB SERVICES SL 1.178,73 

X2020000809 ÀNGEL CABRERO MÉNDEZ - CARNS CASA MÉNDEZ 192,61 

X2020001266 ÀNGEL CABRERO MÉNDEZ - CARNS CASA MÉNDEZ 345,29 

X2020000528 ARC - ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 259,02 

X2020001319 ARIADNA-TERESA GÓMEZ MATEU 918,00 

X2020001318 ARNAU VILELLA SÁNCHEZ 884,00 

X2020001395 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 7.670,09 



 
 

 

 
 

X2020001390 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 7.235,80 

X2020001402 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 7.670,09 

X2020000738 AUTOREPARACIONS ARBÚCIES SL 767,96 

X2020000740 AUTOREPARACIONS ARBÚCIES SL 114,95 

X2020000742 AUTOREPARACIONS ARBÚCIES SL 17,79 

X2020000475 CABER FERRETERIA SA 106,59 

X2020001241 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 1.855,16 

X2020001242 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 14.680,23 

X2020000478 DRAGCLIC SL 191,87 

X2020000684 EDITORIAL EFADÓS SL 114,10 

X2020000805 EXCAVACIONS I LLENYES PAGÈS SL 163,35 

X2020000996 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 56,34 

X2020000826 FERRETERIA COMELLA SA 19,83 

X2020000817 FERRETERIA COMELLA SA 109,89 

X2020000757 FERRETERIA COMELLA SA 34,74 

X2020000862 FOAGMA 209,81 

X2020001418 FRANCISCO PASCUAL VALIENTE 340,00 

X2020000522 GRÀFIQUES TREMA SL 2.307,87 

X2020000676 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU 266,44 

X2020001279 HERMANOS ALUM SL 31.399,01 

X2020001189 JAUME ROVIRA CUSACHS 700,82 

X2020000422 JOAQUIM VALL·LLOSERA PUJOLRÀS - GRÀFIQUES JOVA 143,14 

X2020000807 JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 15,95 

X2020001404 JOSEP VILA CLOPÉS - DIGITAL ONLINE 56,57 

X2020001447 KATERYNA SHKARINSKA 121,00 

X2020000318 INDUSTRIAL AGUSTÍ 1876 SL 96,50 

X2020001016 INDUSTRIAL AGUSTÍ 1876 SL 71,10 

X2020000821 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 575,22 

X2020001273 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 96,34 

X2020001361 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 349,24 

X2020001107 MANZANO ARBÚCIES SL 635,98 

X2020000113 MAR FIGUERAS TORTRAS - TALLERNINS 320,00 

X2020001317 MIQUEL CREUS BRUNAT 459,00 

X2020000131 NEG 4 2008 SL 446,40 

X2020000894 NORDEST LLIBRES SL 737,08 

X2020000899 NORDEST LLIBRES SL 536,18 

X2020000348 NOSOLOMEDIA SL 382,36 



 
 

 

 
 

X2020000895 NOVELEC COSTA BRAVA SL 206,15 

X2020000930 NOVELEC COSTA BRAVA SL 126,22 

X2020000114 OLGA CERCÓS BERNAL 190,00 

X2020001111 PARKER - NOVA MASSEGUR SL 285,10 

X2020000682 PROCURADORS FORESTALS BOSCH SLU 847,00 

X2020000682 PROCURADORS FORESTALS BOSCH SLU 847,00 

X2020000682 PROCURADORS FORESTALS BOSCH SLU 847,00 

X2020001096 PROMOTORA MEDITERRÀNEA-2 SA 2.352,24 

X2020000793 REBOGESTIÓ SL 1.512,50 

X2020000521 SANARS DIVERS TRAMUNT SL 1.210,00 

X2020001099 SERVEIS COMUNICACIÓ GLOBAL AQUITÀNIA SL 1.119,25 

X2020000630 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 917,16 

X2020001108 TALLERES PALAUTORDERA SA 308,44 

X2020001408 TROFEUS WANS CAT SC 118,70 

X2020001331 VODAFONE ESPAÑA SAU 1.473,97 

      

    97.213,17 

      

  ABONAMENTS:   

      

X2020000677 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU -193,02 

      

    -193,02 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Devolució fiança d’urbanització comunicació prèvia d’obres mínimes 72/2019 
 
 
Devolució fiança d’urbanització comunicació prèvia d’obres mínimes 72/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Frederic Prat Creixans el 2 de gener de 2020, amb registre 
d’entrada E2020000007, en la qual sol·licita la devolució de la fiança d’urbanització de la 
comunicació prèvia d’obres mínimes 72/2019 per un import de 328,00 €. 
 



 
 

 

 
 

Vist que ha finalitzat el període de garantia i s’han restituït tots els elements urbanístics malmesos 
a causa de les obres. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 058/2020/66NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la total devolució de l’import de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Frederic Prat Creixans la fiança d’urbanització de la comunicació prèvia 

d’obres mínimes 72/2019 per un import de 328,00 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.2.- Devolució fiança d'obertura de rases de la llicència d'obra menor 102/2018 
 
 
Devolució fiança d'obertura de rases de la llicència d'obra menor 102/2018 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per David Sanchez Serradesanferm  el 3 de gener de 2020, amb 
registre d’entrada E2020000057, en la qual sol·licita la devolució de la fiança d’obertura de rases 
de la llicència d’obra menor 102/2018 per un import de 84,75 €. 
 
Vist que ha finalitzat el període de garantia i s’han restituït tots els elements urbanístics malmesos 
a causa de les obres. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 059/2020/67NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la total devolució de l’import de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Sanchez Serradesanferm  la fiança d’obertura de rases de la llicència d’obra 

menor 102/2018 per un import de 84,75 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 

 
 

 
4.3.- Subvenció rehabilitació façanes 1/2020 
 
 
Subvenció rehabilitació façanes 1/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris del carrer Domènec Refart, 35, el 13 de 
gener de 2020, en la qual sol·licita una subvenció per a rehabilitació de la façana de l’edifici situat al 
carrer Domènec Refart, 35. 
 
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 053/2020/136DI 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 054/2020/135DF 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 139,62 € corresponent a la bonificació del 95% de 

l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de la comunicació prèvia d’obres 
mínimes 59/2019, liquidada el 9 de setembre de 2019. 

 
Segon -  Atorgar al sol·licitant, una subvenció de 466,13 € corresponent al 20% del pressupost 

d’execució material calculat pels serveis tècnics municipals. 
 
Tercer -  Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

4.4.- Llicència d'obra major 2/2020 
 
 
Llicència d'obra major 2/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 2/2020, per a la reforma i ampliació 

d'habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Jaume, 10, a favor de Juan José 
Frechilla Pérez. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 481,83 €, liquidat provisionalment el 19 de març 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 3 d’abril 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 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 mentre no es presenti al registre de l’ajuntament els originals 
de la documentació següent: 



 
 

 

 
 

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra, o certificat 
equivalent de la direcció facultativa assumint aquestes tasques. 

 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 del 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. 

 Mínim 2 fotografies acreditatives de l’estat actuat del carrer que limita 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  
 
 
4.5.- Llicència d'obra major 3/2020 
 
 
Llicència d'obra major 3/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 3/2020, per a la construcció d'un 

habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Pla de la Margarida, 8, a favor d’Irene Carmona 
Ferrerós. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència, per un import de 4.034, 28 €. L’import liquidat provisionalment el 20 de 
març de 2020, va ser de 3.780,45 €. 
 

- 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 15 d’abril de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....cal suspendre l’inici real i efectiu de les obres sol·licitades fins que es presenti al registre 
de l’ajuntament la documentació tècnica i administrativa necessària i per a la qual manquen 
els documents següents (en format original, degudament signats i visats): 

 Full d’assumeix de la direcció d’execució d’obra (arquitecte tècnic). 

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra. 

 Programa de control de qualitat. 

 Document acreditatiu del dipòsit de la fiança per garantir la correcta gestió dels 
residus de l’obra, davant d’un gestor de residus autoritzat. 

En qualsevol cas, 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.” 

 
- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals la 

quantitat de 253,83 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres pendent. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.6.- Llicència d'obra menor 35/2019 
 
 
Llicència d'obra menor 35/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
 



 
 

 

 
 

 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 35/2019, per a la redistribució 

interior i unificació de dos habitatges ubicats al 4º 1ª i 4º 5ª de l’edifici plurifamiliar situat al 
carrer Segimon Folgueroles, 32, a favor de Glòria Beulas Pascual. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 1.621,77 €, liquidat provisionalment el 19 de setembre de 
2019. 
 

- Les obres hauran de començar en el termini màxim de 4 mesos i hauran d’acabar en el 
termini màxim de 12 mesos. 
 

- La llicència caduca si en finir qualsevol dels dos terminis indicats en el punt anterior, no s’han 
començat o acabat les obres. 
 

- El titular podrà sol·licitar una pròrroga, tant del termini de començament com del 
d’acabament, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·licita d’una manera justificada 
abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 

- Aquesta llicència es dóna salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 

- El titular d’aquesta llicència o els qui per compte d’ell actuïn, hauran de complir les 
condicions generals, les condicions previstes en les ordenances municipals i a la resta de 
disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les disposicions vigents. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 3 d’abril 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.” 

 
- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es presenti la documentació original 

pendent i que es la següent: 

 Nomenament del contractista. 

 Declaració censal d’alta del contractista (model 036 de l’Agència Tributària) si fa 1 any 
o més que no ha exercit en el terme municipal d’Arbúcies. 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.7.- Llicència d’obra menor 16/2020 
 
 
Llicència d’obra menor 16/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 16/2020, per legalitzar les obres de 

pavimentació del garatge situat al carrer Riera, 21, baixos, a favor de Gurdeep Singh. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 77,28 €, liquidat provisionalment el 9 d’abril de 2020. 
 

- Les obres 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. 
 

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



 
 

 

 
 

4.8.- Aprovació de la memòria justificativa del compliment de l'activitat "Treballs d'adequació 
de les plantes superiors de Can Delfí per a usos municipals" 
 
 
Aprovació de la memòria justificativa del compliment de l'activitat "Treballs d'adequació de les 
plantes superiors de Can Delfí per a usos municipals" 
 
 
En data 21 de gener de 2020 l’Ajuntament d’Arbúcies va sol·licitar a la Diputació de Girona una 
subvenció exclosa de concurrència pública per al finançament dels treballs d’adequació de les 
plantes superiors de Van Delfí per a usos municipals. 
 
En data  17 de març de 2020 es va resoldre per part de la Diputació la concessió d’una subvenció 
per a la finalitat abans esmentada per un import de 100.000,00€. 
 
Per tal de poder justificar adequadament la subvenció en la Resolució emesa per la Diputació de 
Girona, entre d’altres coses, es requereix la presentació d’una memòria justificativa del 
compliment de l’activitat. 
 
L’arquitecte municipal ha redactat el document  “memòria justificativa del compliment de 
l’activitat, treballs d’adequació de les plantes superiors de  Can Delfí per a usos municipals”, el 
qual s’adjunta al present document. 
 
 
Per tot això 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar el document  redactat per l’arquitecte municipal  “Memòria justificativa del compliment 
de l’activitat, treballs d’adequació de les plantes superiors de  Can Delfí per a usos municipals”. 
 
 
 
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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