
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 DE GENER DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  X2021000272    
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 25 de gener de 2021 
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 de data 18 de gener 
de 2021.  
 
2.0.- Alcaldia 
 
2.1.- Sol.licitud de subvenció programa Diputació de Girona 2021 per Promoció econòmica. 
 

Vist la convocatòria Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica, 
adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) 2021 de la 
Diputació de Girona 

S’ACORDA: 
 
·Presentar-se a la convocatòria abans esmentada amb les següents activitats: 
 -Oficina de promoció económica, pressupost 2.100 € 
 -Suport a la dinamització comercial, pressupost 2.500 € 
 -Campanya de reactivació, pressupost 1.100 € 

-Cicle webinars, Baix Montseny, pressupost 300 € 
 



 
 

 

 
 

Es sol·licita a la Diputació de Girona en el marc de la convocatòria per fomentar projectes i accions 
de promoció econòmica, adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (XSLPE) una subvenció de 4.000 €   
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Atenció i servei a les persones 
 
3.1.- Aprovació relació d'ajuts socials. 
 
Vista la següent relació d’Informes Socials 
 
 
S’acorda 
 
 
Aprovar els següents ajuts Socials a: 
 
 
DATA  EXPEDIENT BENEFICIARI  EUROS  PAGAMENT 
 
20.01.21 X2021000264 G.G.S.   81,20€  TRANSFERÈNCIA 
 
15.01.21 X2021000157 J.F.C.   250€  TRANSFERÈNCIA 
 
15.01.21 X2021000158 A.O.L.   168€  TRANSFERÈNCIA 
 
16.01.21 X2021000159 M.M.B.   369€  TRANSFERÈNCIA 
 
21.12.20 X2021000266 L.M.P.   300€  EFECTIU 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Canvi titularitat nínxol Cr Sant Antoni, 139 
 
Vista la petició de Maria Canaleta Iglesias, per canviar la titularitat del nínxol núm. 139 del carrer 
Sant Antoni a nom de Joan Rodrigo Iglesias, ja difunt 
 
S’ACORDA 
 



 
 

 

 
 

Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm.  139 del carrer Sant Antoni. 
 
La nova titularitat serà a nom de Maria Canaleta Iglesias. 
 
La taxa per aquest canvi és de 74€, que cal pagar a les oficines municipals. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.2.- Concessió nínxol 50 anys Santa Joaquima de Vedruna, 26 
 
Vista la petició de Maria Valls Boada per la concessió per 50 anys d’un nínxol. 
 
 S’ACORDA 
 
Acceptar la concessió per 50 anys del nínxol núm. 26 del Cr Santa Joaquima de Vedruna. 
 
La titularitat d’aquest nínxol serà a nom de Maria Valls Boada. 
 
L’import d’aquesta concessió és de 1.600€ que cal fer efectiu a les oficines municipals. 
 
Caldrà passar a recollir el títol de la concessió a les oficines municipals. 
 
  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.3.- Bonificació de la taxa per a la recollida d'escombraries per distància al punt de recollida 
 
 
La Sra. Montserrat Lucas Guille que resideix a la masia Rancho Grande va presentar una instància 

a l’Ajuntament d’Arbúcies exposant que hi ha hagut un canvi en la ubicació dels contenidors que 

estaven situats a la sortida del Polígon Industrial Torres Pujals. Degut aquest canvi, la Sra. 

Montserrat Lucas Guille sol·licita un descompte en la taxa per a la recollida i tractament de 

residus ja que es troba a major distància de l’àrea de recollida.  

 

Actualment l’àrea de contenidors més propera a la masia Rancho Grande és la que es troba entre 

el carrer Lluís Torres i Pujals.  

 

La distància entre la masia Rancho Grande i l’àrea de contenidors més propera és de 3 Km.  

 



 
 

 

 
 

Segons l’Ordenança fiscal número 11 de Taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus 

sòlids urbans, en el seu annex de tarifes descriu la recollida de deixalles en el disseminat: 

“aplicació d’una tarifa reduïda segons augmenta la distància de l’habitatge, local o establiment 

comercial /industrial respecte del lloc de recollida”.  

 

Segons l’ordenança municipal núm. 11 i la distància que hi ha entre la masia Rancho Grande i 

l’àrea de contenidors més propera,  

S’ACORDA que a la Sra. Montserrat Lucas Guille pagui el 85% respecte la tarifa integral 

corresponent per a l’habitatge Rancho Grande, ja que el seu habitatge es troba a una distància de 

més de 2 km i menys de 4 km del punt de recollida. 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Llicència de divisió horitzontal 1/2020 
 
 
Vista la sol·licitud de llicència urbanística de divisió horitzontal d’un immoble situat al carrer Major, 
15, presentada per Carme Parera Xargalló, i vist l’informe de l’arquitecte municipal del 14 de gener 
de 2020, que diu el següent: 

<<Antecedents           

En data 9 de novembre de 2020 i mitjançant instància amb registre d’entrada E.2020006814, en el 
marc de la concessió de la corresponent llicència urbanística municipal per a la divisió horitzontal 
d’un immoble residencial existent, s’ha presentat la següent documentació: 

 “Memòria tècnica justificativa de la divisió horitzontal d’una finca urbana”, document 
subscrit per l’arquitecta tècnica Àngels Moré i visat pel Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’edificació de Girona en data 20 d’octubre de 2020 i 
núm. de registre de visat V/W.20.3145. 

 Documentació tècnica i administrativa diversa que inclou la nota simple registral de 
l’immoble i la proforma de l’escriptura de divisió en règim de propietat horitzontal. 

Aquest expedient es troba directament relacionat amb l’expedient d’obra major 12/2020 
(X2020004370) pel qual s’ha sol·licitat la legalització de les obres d’adequació d’un nou habitatge 
en els baixos del núm. 15 del C. Major. 



 
 

 

 
 

Descripció de la divisió horitzontal proposada      

D’acord amb la documentació aportada aquesta divisió horitzontal afecta a un immoble 
residencial existent en el núm. 15 del C. Major que esta compost d’una planta baixa i dues plantes 
pis amb una superfície construïda total de 335,30 m2. 

La proposta formulada pretén el reconeixement d’un total de 3 entitats dins l’immoble de 
referència, essent les condicions bàsiques de cadascuna d’elles les següents: 

 Entitat A. 

Habitatge independent ubicat a la planta baixa de l’edifici, amb una superfície construïda 
interior d’uns 80 m2 i un programa format per 1 estar/menjador/cuina, 1 dormitori triple i 
2 cambres higièniques. 

 Entitat B. 

Habitatge independent ubicat a la planta primera de l’edifici, amb una superfície 
construïda interior d’uns 96 m2 i un programa format per 1 sala d’estar/menjador, 1 cuina, 
1 dormitori triple, 2 dormitoris dobles i una cambra higiènica. 

 Entitat C. 

Habitatge independent ubicat a la planta segona de l’edifici, amb una superfície 
construïda interior d’uns 96 m2 i un programa format per 1 sala d’estar/menjador, 1 cuina, 
2 dormitoris triples, 1 dormitori doble i una cambra higiènica. 

L’immoble respon a una superfície construïda total de 335,30 m2. Íntegrament ubicada a l’interior 
d’una finca urbana de 122,50 m2 de superfície i amb façana al C. Vidal. 

Règim jurídic aplicable         

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

La legislació sectorial vigent fixa un règim de llicència per a les divisions horitzontals, regulant la 
seva tramitació mitjançant els articles 30, 31 i 32 del Decret 64/2014 (RPLUC). 

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

D’acord amb l’article 17.2 de l’Ordenança municipal, resta subjecta a llicència de divisió 
horitzontal la constitució i la modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, 
que comporti una variació en el nombre d’entitats, havent de presentar la documentació 
relacionada en aquest mateix article 



 
 

 

 
 

Normativa d’aplicació         

L’immoble sobre el qual s’ha sol·licitat la modificació del règim de propietat horitzontal es troba 
situat en un sòl classificat com a sòl urbà consolidat i qualificat com a Zona de Vila Vella (clau 
1xc) segons el vigent Pla General d’Ordenació Urbana d’Arbúcies, per la qual cosa li resulten 
d’aplicació els paràmetres urbanístics recollits a l’article 3.2.1 així com en el conjunt de les normes 
generals que figuren en el Pla general abans indicat. 

Consideracions           

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

 La zona en què s’ubica l’immoble en qüestió admet l’ús plurifamiliar i, per tant, la 
coexistència de més d’un habitatge en una sola finca. 

Compleix. 

 Densitat màxima admissible. 

La normativa vigent estableix una densitat màxima equivalent a un habitatge per a 
cada 80 m2 construïts, el que suposa per a aquest immoble un màxim de 4 
habitatges. 

Compleix atès que amb la modificació sol·licitada proposa un màxim de 3 unitats, 
totes elles d’ús residencial. 

 Reserva d’aparcament. 

En tant que immoble situat en zona de Vila Vella, no és necessari de preveure una 
major reserva d’aparcament tot i l’aparició d’un nou habitatge. 

Compleix. 

En relació d’altres aspectes: 

 En data 13 de gener s’ha informat favorablement la legalització de les obres ja 
realitzades a l’immoble existent, confirmant així que compleix amb la legislació 
sectorial que li és aplicable. 

Conclusions           

D’acord amb allò indicat a l’apartat de consideracions, SÍ s’avalua FAVORABLEMENT la 
documentació presentada i, conseqüentment, SÍ és possible d’aprovar la modificació del règim de 
propietat horitzontal que regeix l’immoble del C. Major_15, on s’hi inclou un tercer habitatge.>> 

 
 
S’ACORDA: 
- Atorgar llicència de divisió horitzontal, amb número d’expedient 1/2020, a l’immoble del carrer 

Major, 15, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 14 de gener de 2020. 
 



 
 

 

 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa de la present llicència per un import de 100,00 €, 
liquidada provisionalment el 11 de novembre de 2020. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.2.- Llicència d'obra major 12/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 12/2020, per legalitzar les obres de 

creació d'un nou habitatge situat al carrer Major, 15 baixos, a favor de Carmen Parera Xargallo. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 311,18 €, liquidat provisionalment el 23 de desembre de 
2020. 
 

- 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  
 
 
 
5.3.- Llicència de divisió horitzontal 2/2020 
 
Vista la sol·licitud de llicència urbanística de divisió horitzontal d’un immoble situat al carrer Pietat, 
55, presentada per Montserrat Ayats Dalmau, i vist l’informe de l’arquitecte municipal del 14 de 
gener de 2020, que diu el següent: 



 
 

 

 
 

<<Antecedents           

En data 9 de novembre de 2020 i mitjançant instància amb registre d’entrada E.2020006814, en el 
marc de la concessió de la corresponent llicència urbanística municipal per a la divisió horitzontal 
d’un immoble residencial existent, s’ha presentat la següent documentació: 

 “Informe tècnic, en relació a l’estat actual, a nivell de divisió horitzontal, de la parcel.la 
situada al C. Pietat 55, a la localitat d’Arbúcies”, document subscrit per l’arquitecte Oriol 
Castanyer Serramitjana. 

 Documentació tècnica i administrativa diversa que inclou la nota simple registral de 
l’immoble i la proforma de l’escriptura de divisió en règim de propietat horitzontal. 

Descripció de la divisió horitzontal proposada      

La divisió horitzontal proposada es limita al reconeixement de les preexistències que figuren a 
l’informe presentat les quals coincideixen de manera molt substancial amb la llicència atorgada 
per aquest Ajuntament en data 6 d’agost de 1964 (exp. 11/1964) per a la “Reforma y construcción 
de edificio núm. 54 de la calle Piedad de esta villa”. 

D’acord amb aquesta documentació i la que s’ha pogut consultar de l’arxiu municipal, l’immoble 
en qüestió es correspon amb un edifici de planta soterrani, planta baixa, planta primera i segona, 
amb una superfície construïda total de 763,62 m2 (779,62 segons l’expedient de l’any 1964) i 
ubicat en una finca urbana de 1.047 m2. en el qual hi trobem dos habitatges amb les 
característiques bàsiques següents: 

 Habitatge H1. 

Habitatge independent ubicat a les plantes baixa i primera de l’edifici, amb una superfície 
útil interior de 326,15 m2 i un programa format per 1 estar/menjador, 1 cuina, 9 
dormitoris triples, 1 dormitori doble, 5 cambres higièniques i 4 altres peces. 

 Habitatge H2. 

Habitatge independent ubicat a la planta segona de l’edifici, amb una superfície útil 
interior de 164,15 m2 i un programa format per 1 sala d’estar/menjador, 1 cuina, 3 
dormitoris triples, 1 dormitori doble, 1 dormitori individual, 2 cambres higièniques i 2 
altres peces. 

Aquests habitatges comparteixen també un total de 27,35 m2 majoritàriament destinats a 
accessos i nuclis de comunicació. 

Règim jurídic aplicable         

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

La legislació sectorial vigent fixa un règim de llicència per a les divisions horitzontals, regulant la 
seva tramitació mitjançant els articles 30, 31 i 32 del Decret 64/2014 (RPLUC). 



 
 

 

 
 

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

D’acord amb l’article 17.2 de l’Ordenança municipal, resta subjecta a llicència de divisió 
horitzontal la constitució i la modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, 
que comporti una variació en el nombre d’entitats, havent de presentar la documentació 
relacionada en aquest mateix article 

Normativa d’aplicació         

L’immoble sobre el qual s’ha sol·licitat la modificació del règim de propietat horitzontal es troba 
situat en un sòl classificat com a sòl urbà consolidat i qualificat com a Zona d’edificació 
autònoma (clau 7y) segons el vigent Pla General d’Ordenació Urbana d’Arbúcies, essent a més a 
més un edifici que té la consideració d’edifici d’interès a nivell patrimonial . 

Consideracions           

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

 Tipologia i usos admesos. 

La zona en què s’ubica l’immoble en qüestió admet l’ús plurifamiliar i, per tant, la 
coexistència de més d’un habitatge en una sola finca. 

Compleix. 

 Densitat màxima admissible. 

La normativa vigent estableix una densitat màxima equivalent a un habitatge per a 
cada 80 m2 construïts, valor que es compleix amb escreix atesa la gran superfície de 
l’edifici. 

Compleix. 

 Reserva d’aparcament. 

L’edifici ocupa un percentatge de l’ordre del 25% d’una finca de gairebé 1.000 m2 de 
manera que disposa d’espai suficient a l’interior de la mateixa per a fer front a la 
reserva mínima d’aparcament. 

Compleix. 

En relació d’altres aspectes: 

 La divisió proposada no és fruit d’una reforma de l’edifici sinó la regulació jurídica 
d’un fet que ja fou aprovat en el seu dia mitjançant la corresponent llicència 
urbanística municipal (exp. 11/1964), per la qual cosa cal entendre els dos habitatges 
com a habitatges usats als efectes del compliment de la diferent legislació sectorial 
aplicable en matèria d’habitabilitat. 



 
 

 

 
 

Conclusions           

D’acord amb allò indicat a l’apartat de consideracions, SÍ s’avalua FAVORABLEMENT la 
documentació presentada i, conseqüentment, SÍ és possible d’aprovar la divisió horitzontal 
proposada per a l’immoble del C. Pietat_55, la qual reflecteix la distribució que ja fou autoritzada 
l’any 1964 mitjançant la corresponent llicència.>> 

 
 
S’ACORDA: 
- Atorgar llicència de divisió horitzontal, amb número d’expedient 2/2020, a l’immoble del 

carrer Pietat, 55, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 14 de gener de 
2020. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa de la present llicència per un import de 75,00 €, 
liquidada provisionalment el 21 de desembre de 2020. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.4.- Pròrroga de la llicència d'obra major 8m/2010 
 
 
Pròrroga de la llicència d'obra major 8m/2010 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’acorda: 
 
- Atorgar pròrroga de la llicència d’obra major 8m/2010, per a la modificació del projecte de 

construcció d'un edifici bifamiliar entre mitgeres situat al carrer Estenedor, 37, a favor d’Alfons del 
Rio Dalmau. 
 

- En aplicació de la Disposició Final Segona de la Llei 17/2019, les obres hauran de finalitzar de 
manera improrrogable abans del 31 de desembre de 2022, restant obligades les persones 
promotores a l’enderroc dels edificis inacabats sense perjudici de la possibilitat d’obtenir una nova 
llicència sobre un projecte rectificat que incorpori els ajustos necessaris perquè les obres 
esdevinguin autoritzables en virtut de la nova normativa tècnica aplicable. 

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



 
 

 

 
 

- El titular d’aquesta pròrroga 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  
 
 
 
5.5.- Renúncia de la llicència d'obra major 3/2019 i devolució de l'ICIO pagat 
 
 
Vista la instància genèrica efectuada per Planchisteria La Casanova S.L. el 14 de gener de 2021 amb 
registre E2021000222, en la qual exposa que renuncia a la llicència d’obra major, amb número 
d’expedient 3/2019, per ampliar una nau industrial existent situada al Polígon Industrial Torres Pujals, 
parcel·la 9, i sol.licita recuperar l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres pagat en el seu 
dia. 
 
S’ACORDA: 
 
- ARXIVAR i deixar sense efecte la llicència d’obra major, amb número d’expedient 3/2019, per 

ampliar una nau industrial existent situada al Polígon Industrial Torres Pujals, parcel·la 9, 
atorgada per acord de Junta de Govern Local de la Coorporació de data 30 de juliol de 2019 a 
favor de Planchisteria La Casanova S.L. 
 

- Aprovar la devolució de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de la 
present llicència, liquidat definitivament el 30 de juliol de 2019,  per un import de 8.668,61 €. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
6.1.- Proposta d'encàrrec per a la redacció del pla de dinamització del turisme sostenible del 
territori 
 
 
ENCÀRREC D’ESTUDI I REDACCIÓ DEL PLA DE DINAMITZACIÓ DEL TURISME SOSTENIBLE 
 
 



 
 

 

 
 

Exposició de motius:  
 
Atès que el passat 8 d’octubre del 2019 es va aprovar el Pla d’acció i desenvolupament local 
d’empresa, comerç i turisme 2020-2024. 
 
Atès que una de les línies d’actuació del Pla és la Millora de l’ocupabilitat de les persones 
aturades, on d’entre d’altres accions a realitzar s’hi troba com la més rellevant la d’Identificar 
oportunitats de nova activitat i ocupació en els serveis i el comerç en concordança amb el PLA DE 
DINAMITZACIÓ DEL TURISME. 
 
Atès que aquest PLA s’ha de redactar i validar en consonància amb els objectius i premisses 
marcades al Pla d’acció i desenvolupament local d’empresa, comerç i turisme, com també 
adaptant-se a la situació actual del sector turístic i actuant amb les premisses de sostenibilitat, 
resiliència i donar noves oportunitats d’ocupació al sector. 
 
Atès que la diputació de Girona atorga una nova línea d’ajuts per a la elaboració de plans 
d’actuació i documents de planificació sectorial, on es subvencionable la remuneració de personal 
tècnic contractat per dur a terme l’actuació sol·licitada. 
 
S’ACORDA 
 
Contractar a personal tècnic per a realitzar el PLA DE DINAMITZACIÓ DE TURISME SOSTENIBLE AL 
TERRITORI de la Vall d’Arbúcies, amb un cost de  16.486 € (setze mil quatre-cents vuitanta-sis 
euros), equivalent a  6 mesos de contractació de personal amb cicle formatiu o grau universitari. 
 
Contingut i plantejament de la iniciativa : 
 
Una avaluació de l' impacte turístic és un document, elaborat en un procés de consulta amb la 
ciutadania i els agents turístics, que analitza les contribucions (tant positives com negatives) que 
un projecte de desenvolupament local podria generar en el territori. 
 
Es valora molt positivament contractar una persona del territori coneixedor dels recursos i agents 
turístics per a dur a terme aquest treball, així com que estigui en contacte directe amb la Técnica 
de turisme i el regidor d’aquesta àrea. 
 
 
 
El consistori vol conèixer quina és la percepció qualitativa i l’ impacte en termes quantitatius 
objectius, de com s’ha tractat el turisme del territori no només en termes econòmics i de consum 
sinó també i sobretot, d’element de dinamització. 
 
Per portar endavant aquest estudi, l’àrea de turisme de l’Ajuntament ha marcat unes  línees de 
treball entorn la sostenibilitat i el turisme  com a sector central de les estratègies a seguir. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
Objectiu  
 
Es vol comptar amb un Pla de dinamització del turisme sostenible de la Vall d’Arbúcies, Parc 
Natural del Montseny per definir l’estratègia del municipi i les accions a desplegar en els propers 
anys, amb la implicació dels diferents agents del territori, per assolir un desenvolupament social i 
econòmic que ajudi a millorar la qualitat de vida i el benestar dels veïns. 
 
Metodologia 

Per tal d’identificar quina és la realitat del municipi de la Vall d’Arbúcies, Parc Natural del Montseny 
en relació amb el model de desenvolupament territorial, es vol comptar amb l’anàlisi de 
documentació prèvia referent al desenvolupament turístic, econòmic i ambiental, el recull de dades 
estadístiques que expliquin aquesta realitat i el treball de camp en petits grups  amb la col·laboració 
dels agents del territori. 
 
Disseny, implementació i resultats previstos: 
 
El regidor de l’àrea de turisme, juntament amb l’equip de govern i la Técnica de turisme 
s’encarregarà de realitzar el seguiment dels indicadors en cada procés a fi de poder analitzar i 
detectar les accions correctives de millora que es considerin necessàries. 
 
 Cronograma, detallat i coherent amb el desenvolupament de l'estudi 
 
Març– Maig 2021 El treball de camp es duria a terme al mateix temps que l’estudi del sector 
turístic per tal d’aprofitar sinèrgies i no duplicar disponibilitats dels agents turístics.  
 
Juny – Agost 2021 Redacció del Pla de dinamització del turisme sostenible. 
 
Pressupost 
 
Contractació de personal tècnic amb cicle formatiu o grau universitari amb un cost total de  
16.486 € (setze mil quatre-cents vuitanta-sis euros), equivalent a  6 mesos de contractació. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.2.- Sol·licitud de subvenció atorgada per la Diputació de Girona per a elaborar plans d'actuació 
i documents de planificació sectorial 
 
Vistes les bases reguladores de subvencions per elaborar plans d’actuació i documents de 
planificació sectorial de promoció i desenvolupament econòmic local, que ha convocat la 
Diputació de Girona. 
 
S’ACORDA: 



 
 

 

 
 

 
·Sol·licitar La subvenció per a cobrir la remuneració de personal tècnic contractat exclusivament 
per dur a terme la redacció del Pla de Dinamització turística a Arbúcies, ja contemplat al Pla de 
Desenvolupament Local d’Arbúcies pel 2020-2024, per un import de 11.000 €. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- 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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