
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000032  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 21 de setembre de 2020 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:55 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 14 de 
setembre de 2020.  
 
2.- Hisenda i serveis econòmics 
 
2.1.- Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures:  
 

      

X2020001098 ABELARDO MARTIN EXPOSITO 45,20 

X2020001998 ABELARDO MARTIN EXPOSITO 57,50 

X2020002504 ABELARDO MARTIN EXPOSITO 28,30 

X2020002505 ABELARDO MARTIN EXPOSITO 26,80 

X2020002391 ADO URBAN FURNITURE SL 1.669,80 

X2020002349 ANTONI MORAGAS SOLER - INFOCOPI 81,98 



 
 

 

 
 

X2020002416 ANTONI MORAGAS SOLER - INFOCOPI 168,64 

X2020002087 ANTONI MORAGAS SOLER - INFOCOPI 1.513,87 

X2020002470 ARANTXA CRUELLS CLOPÉS - MANS &RAMS 272,25 

X2020002296 ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 1.537,49 

X2020002072 ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 134,90 

X2020002151 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 314,60 

X2020002181 AUFUCE SL 337,66 

X2020002261 BERNER MONTAJE Y FIJACIÓN SL 174,97 

X2020002258 BERNER MONTJAE Y FIJACIÓN SL 33,57 

X2020002375 BRUC JARDÍ SLU 52,32 

X2020002529 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.267,83 

X2020003023 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 3.079,08 

X2020002120 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA GIRONA - ATM 145,27 

X2019000884 CONTROLPLAGA QUALITY SERVICES SL 471,90 

X2020002469 CULTIUS PONÇ SL 85,50 

X2020002400 ESTABLIMENTS CUCUT SL 140,74 

X2020002270 FERRETERIA COMELLA SA 197,54 

X2020002251 FERRETERIA COMELLA SA 42,50 

X2020002475 FERRETERIA COMELLA SA 38,72 

X2020002273 FERROS AGUSTÍ 1876 SL 246,43 

X2020002407 FILLS DE LLUIS SUREDA SL 770,90 

X2020002404 FILLS DE LLUIS SUREDA SL 29,98 

X2020002412 FILLS DE LLUIS SUREDA SL 199,71 

X2020000033 GIROCOPI SAU 1,21 

X2020000033 GIROCOPI SAU 9,91 

X2020002313 GNS. FERNÁNDEZ ARBÚCIES SL 56,57 

X2020002446 GRUP ASSOCIAT PELS SERVEIS DE SALUT - GASS 500,00 

X2020002262 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU 1.649,92 

X2020002466 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU 58,33 

X2020000367 HERMES COMUNICACIONS SA 213,25 

X2020002430 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL-IMAR 29,42 

X2020002440 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL-IMAR 71,43 

X2020002423 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL-IMAR 21,30 

X2020002439 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL-IMAR 21,61 

X2020002536 JOAN MOLÍ GALERA 1.383,20 

X2020002425 JOAQUIM VALL·LLOSERA PUJOLRÀS - GRÀFIQUES JOVA 191,18 

X2020002516 JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 47,92 



 
 

 

 
 

X2020002409 JORDI CALLÍS FERRER - GRAFIA 66,48 

X2020002771 JORDI CALLÍS FERRER - GRAFIA 148,70 

X2020002473 LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR SL 899,80 

X2020002577 MANZANO ARBÚCIES SL 151,25 

X2020000317 MARTA ESMARATS BIGAS 192,50 

X2020002269 METALCO SA - GIRONA -  39,54 

X2020002061 NEG 4 2008 SL 220,70 

X2020002367 NEG 4 2008 SL 332,48 

X2020002395 NOSOLOMEDIA SL 968,00 

X2020000352 NOSOLOMEDIA SL 382,36 

X2020002343 NOVELEC COSTA BRAVA SL 80,47 

X2020002344 NOVELEC COSTA BRAVA SL 204,19 

X2020002345 NOVELEC COSTA BRAVA SL 136,13 

X2020002347 NOVELEC COSTA BRAVA SL 434,87 

X2020002881 NURI CASADESUS CLADERA - HOSTAL MONTSOLIU 82,20 

X2020002420 PRODUCTOS 3B SL 1.096,94 

X2020000965 RÀDIO MARINA SA 209,63 

X2020002334 RAFAEL CATALÀ DALMAU 691,61 

X2020002418 SERVEIS VIALS DEL VALLÈS SL 22,29 

X2020001770 TALLERES PALAUTORDERA SA 1.016,40 

X2020001837 TOTTEX UNIFORMES SL 1.048,03 

X2020003128 TOTTEX UNIFORMES SL 254,71 

X2020002279 TRIMA MOTOR SL 136,56 

X2020002374 TRIMA MOTOR SL 1.377,84 

      

      

      

      

    28.614,88 

      

  ABONAMENTS   

      

X2020002346 TRAFAD, S.COOP.C.L. -604,93 

      

      

    -604,93 

      

 



 
 

 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- Aprovació ampliació del contracte de rènting vehicle Nissan Qasqai 
 
Aprovació ampliació del contracte de rènting vehicle Nissan Qasqai 
 
Vist que el contracte de rènting número 717970 amb l’entitat BANCO SANTANDER 
referent al vehicle marca NISSAN QASQAI DCI matrícula 0740 JVP el seu venciment és 
de data 27 d’octubre de 2020. 
Vist la necessitat de continuar disposant d’aquest vehicle pel servei de la Policia local. 
 
S’ACORDA 
 
Sol·licitar una ampliació d’un any del contracte de rènting número 717970 amb l’entitat 
BANCO SANTANDER referent al vehicle marca NISSAN QASQAI DCI matrícula 0740 
JVP. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.3.- Aprovació gual permanent al C/ D.Refart, 13 
 
 
Vista la instància presentada per l’interessat, per la qual sol.licita permís de gual al carrer 
Domènec Refart, 13. 
 
Fetes les comprovacions per part de la Policia Local d’Arbúcies concloent que no existeix 
inconvenient perquè es posi un gual,  d’una llargada de 3,50 metres, al carrer i número indicats. 
 
S’ACORDA  
 
Atorgar placa de gual al propietari de l’habitatge, Sr. Francesc NAVARRO RECASENS, amb DNI 
40....94-J, al carrer Domènec Refart, núm. 13, una vegada hagi procedit a fer el rebaix de la vorera 
i la línia groga hagi estat pintada per la brigada municipal. 
 
Pel que fa al cobrament de la taxa i l’entrega de la placa corresponent resta a mans del Consell 
Comarcal de la Selva. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
2.4.- Aprovació gual permanent al C/ Agudes, 4 
 
 
Vista la instància presentada per la interessada, per la qual sol.licita permís de gual al carrer de les 
Agudes, 4 . 
 
Fetes les corresponents comprovacions per part de la Policia Local d’Arbúcies concloent que no 
existeix inconvenient perquè es posi un gual, d’una llargada  de 2,60 metres, al carrer i el número 
indicats. 
 
S’ACORDA 
 
Atorgar placa de gual a la propietària de l’habitatge, Sra. Francisca CHILLON GARCÍA, amb DNI 
37...61-A, una vegada hagi procedit a fer el rebaix de la vorera i la línia groga hagi estat pintada 
per la brigada municipal. 
 
Pel que fa al cobrament de la taxa i l’entrega de la placa corresponent  resta a mans del Consell 
Comarcal de la Selva. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Urbanisme 
 
3.1.- Llicència d'obra menor 13/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència urbanística d’alteració del medi rural, amb número d’expedient 13/2020, 

per al rebaix de l'esplanada i l’enderroc de muret de contenció de terres situat a la parcel·la 41 
del Polígon Industrial Torres Pujals, a favor de Josep Bohils Masó. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 353,90 €, liquidat provisionalment el 27 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 9 de setembre de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“....cal suspendre l’inici d’aquestes obres fins que es justifiqui oportunament el destí de les 
terres sobrants mitjançant l’atorgament de la llicència d’obra menor 22/2020 que 
actualment es troba en tràmit. 

Un cop solucionada aquesta qüestió, 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 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.”  

 
- Abans de l’inici  de les obres serà obligatori presentar la resta de documentació pendent en 

format original, i que es la següent: 

  Nomenament de contractista, degudament signat. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.2.- Llicència d'obra menor 37/2020 
 
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obra menor amb número d’expedient 37/2020, per a la legalització 
d’instal·lació de rètol publicitari aplacat a la façana situada al carrer Vern, 4, baixos, efectuada per 
Jebroun Bouchta el 3 de setembre de 2020 amb registre E2020005219. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte municipal de data 09/09/2020, que transcrit literalment diu el següent: 
 



 
 

 

 
 

“Antecedents           

En data 3 de setembre de 2020 i mitjançant instància amb registre d’entrada E.2020.0005219 
l’interessat ha aportat documentació diversa en el marc de la necessària legalització de les obres 
d’instal·lació d’un cartell comercial en una façana d’interès. 

Característiques de l’actuació         

D’acord amb la documentació presentada es pretén la instal·lació de dos cartells comercials a la 
planta baixa d’un immoble situat en el núm. 4 del C. Vern, més concretament en una façana que 
està considerada com a “façana d’interès”. 

L’actuació ja està executada per la qual cosa cal entendre el present expedient com a la 
legalització d’una obra executada sense el títol corresponent. 

Règim jurídic aplicable         

Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC). 

D’acord amb l’article 187.2.a del TRLUC la intervenció en els béns sotmesos a un règim de 
protecció patrimonial, cultural o urbanística, estaran subjectes a la sol·licitud i obtenció de la 
corresponent llicència prèvia. 

Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al 
municipi d’Arbúcies. 

D’acord amb el contingut de l’article 23 d’aquesta ordenança tota petició de llicència relativa a la 
legalització d’una obra o instal·lació s’ha d’ajustar a les mateixes disposicions, tràmit i 
documentació que li haguessin correspost. 

En aquest sentit, si bé l’article 24.1.e d’aquesta mateixa ordenança fixa que la col·locació de 
cartells i tanques visibles des de la via pública estan subjectes a un règim de comunicació prèvia, 
hi resulta també d’aplicació l’article 13.1.q pel qual tota intervenció en un bé sotmès a un règim 
de protecció patrimonial o cultural estarà sempre sotmesa a un règim de llicència. 

Normativa d’aplicació         

D’acord amb el vigent Pla General d’Ordenació Urbana d’Arbúcies la present actuació afecta a una 
edificació existent ubicada en un sòl classificat de urbà consolidat i qualificat de Zona de Vila 
Vella (clau 1xc) d’acord amb el Pla vigent, si bé cal fer constar expressament que els cartells en 
qüestió afecten a una façana que rep la condició de “façana d’interès” i, per tant, resta sotmès a 
les limitacions fixades a l’article 3.5 de la normativa del Pla que regula els àmbits i elements 
arquitectònics protegits en sòl urbà.. 

Consideracions           

En relació al compliment de la normativa urbanística que li és d’aplicació: 



 
 

 

 
 

 En ser una façana d’interès hi és d’aplicació l’apartat 3.5.2 de la normativa relatiu a les 
façanes d’interès on s’indica, entre d’altres, que “no es podran eliminar els elements 
constructius, decoratius o ornamentals (testers, carreus, gàrgoles, etc.) de les façanes 
protegides”. Els cartells instal·lats no suposen l’eliminació definitiva de cap d’aquests 
elements però si la ocultació de les llindes de pedra dels portals, fet que sí entra en 
contradicció amb l’objectiu de la norma. 

No compleix / Cal reubicar els cartells a l’interior de l’obertura o directament a la 
fusteria del local de manera que no s’amagui cap dels elements de pedra del 
perímetre de les obertures (ni brancals ni dentells). 

Conclusions           

Per tant, NO és possible d’informar FAVORABLEMENT la documentació presentada i, 
conseqüentment, NO és possible la legalització de les obres “d’instal·lació d’un cartell comercial 
en una façana d’interès” atès que NO es dona compliment a la normativa que li és d’aplicació. 

Atès que aquest informe té a veure amb una obra ja executada, cal instar l’interessat a la retirada 
dels actuals cartells i/o la seva modificació per tal de que s’ajustin a les disposicions indicades per 
la normativa urbanística municipal vigent en tant que façana protegida.” 

 
S’ACORDA: 
 
- DENEGAR la sol·licitud de llicència d’obra menor amb número d’expedient 37/2020, per a la 

legalització d’instal·lació de rètol publicitari aplacat a la façana situada al carrer Vern, 4, baixos, 
efectuada per Jebroun Bouchta el 3 de setembre de 2020 amb registre E2020005219, en base a 
les consideracions i conclusions de l’informe de l’arquitecte municipal. 
 

- Instar a l’interessat a la retirada dels actuals cartells i/o la seva modificació per tal de que 
s’ajustin a les disposicions indicades per la normativa urbanística municipal vigent en tant que 
façana protegida. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.3.- Llicència d'obra menor 38/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 



 
 

 

 
 

- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 38/2020, per a l’adequació d’espais 
diversos a l’entorn de Ridorsa (veïnat de França) per a realitzar una activitat d’hípica, a favor de 
Patricia Romero Rull. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 114,70 €, liquidat provisionalment el 14 de setembre 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 16 de setembre de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 No s’admetrà cap actuació que no estigui específicament recollida en la memòria 
aportada, havent de limitat els espais de pastura a les zones planeres i sense massa 
arbòria consolidada. 

 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. 

Així mateix, cal recordar que la present llicència únicament empara l’execució de les obres 
sol·licitades, havent de realitzar la tramitació corresponent en matèria d’activitats abans de 
la posada en funcionament de les instal·lacions (règim de comunicació prèvia segons l’Annex 
II de la Llei 16/2015).” 

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



 
 

 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- 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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