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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE JULIOL DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000027  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 27 de juliol de 2021 
Hora d’inici:  20:30 h 
Hora de fi: 21:00 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 19 de juliol 
de 2021. 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Acord per atorgament de subvencions municipals a projectes de Cooperació internacional  

Vistes i valorades tècnicament les sol·licituds presentades per les diferents ONGD i entitats en 
relació a la  Convocatòria municipal de subvencions 2021 per a projectes de cooperació 
internacional 
 
 
S’ACORDA: 
 
Atorgar les subvencions i fer els pagaments corresponent a les ONGD i entitats de cooperació 
internacional que es relacionen a continuació amb els imports i pels conceptes especificats:  
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ONGD CONCEPTE Import 

BANTANDIKORI Projecte de desenvolupament local a la 
comunitat rural de Kandia mitjançant 
l’agricultura sostenible 

2.142,26 € 

SOARPAL Enfortiment competitiu de 30’ dones 
emprenedores de petits negocis a 

Palacaguina 

2.097,74 € 

AGENDA LLATINOAMERICANA Campanya 2021 de l’Agenda 

Llatinoamericana Mundial  2022 

  1.040 € 

TOTAL  5.280 € 

 
 
Les presents subvencions tindran caràcter de bestreta i es farà seguiment i valoració tècnica de 
l’execució dels projectes  amb l’obligació per part de l’entitat de lliurar la justificació econòmica 
abans del 31 de gener del 2021. En cas de no justificar adequadament l’import rebu t, es 
reclamarà a l’entitat el retorn de la mateixa. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.2.- Ajuts urgència social 14072021 
 
Vista la relació d’informes socials: 
 
 
S’ACORDA: 
 
Atorgar els següents ajuts socials a: 
 
 
DATA  EXPEDIENT  BENEFICIARI EUROS  PAGAMENT 
 
29/06/2021 X2021002707  S.I.  100 EUROS EFECTIU MONTSE 
 
02/06/2021 X2021002705  Z.B.  99 EUROS E.F.A. TRANSFERÈNCIA 
 
13/07/2021 X2021002704  A.V.A.  200 EUROS VENTIJOL - TRANSFERÈNCIA 
 
     Suma total de :  399 EUROS 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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2.3.- Aprovació del document regulador per a la cessió d´habitatges buits a l´Ajuntament 
d´Arbúcies 
 
Atès l´estudi realitzat pel qual s´ha elaborat un registre de vivendes buides, i amb la voluntat 
d´aquest Ajuntament de crear una borsa d´habitatges destinats a joves amb pocs recursos 
 
S´ACORDA: 
 
Aprovar el document regulador per a la cessió d´habitatges buits a l´Ajuntament d´Arbúcies per a 
la seva posterior incorporació a la borsa. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.4.- Ajut Social a M.G.S. 19072021 
 
 
Vista la relació d’Informes Socials: 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Atorgar el següent ajut social a: 
 
 
DATA  EXPEDIENT  BENEFICIARI  EUROS  PAGAMENT 
 
19/07/2021 X2021002821  M.G.S.   400 €  Transferència 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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2.5.- Ajuts Socials SAD segon trimestre puntual 22072021 
 
 
Vista la relació d’Informes Socials: 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Atorgar els següents ajuts socials a: 
 
 
 
DATA  EXPEDIENT  BENEFICI EUROS  PAGAMENT 
 
19/07/2021 X2021002828  R.M.P.M. 154,80€ TRANSFERÈNCIA 
19/07/2021 X2021002828  A.V.O.  605,48€ TRANSFERÈNCIA 
 
     TOTAL    760,28€ 
 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Cultura 
 
3.1.- Sol·licitud de subvenció per a la realització de fires d'artesania durant el 2021 
 
Vistes les  bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de l'artesania (DOGC 
núm. 8401, de 4.5.2021), que ha convocat la Generalitat. 
 
 
S’ACORDA: 
 
·Sol·licitar les subvencions segons les fires que es realitzen durant l’any organitzades per 
l’ajuntament. A continuació el detall de les fires i l’import sol·licitat:  
 
Fira mostra de tradicions catalanes – Catifes: 4.600 € 
Fira de la Tardor al Montseny:  7.500 € 
Fira del Tió:  7.500 € 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat 
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4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Adjudicació contracte servei neteja dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament 
d'Arbúcies 
 

1. El 29 de març de 2021, la Junta de Govern Local, aprova l’expedient de contractació del servei 

de neteja dels edificis i dependències municipals de l’Ajuntament d’Arbúcies, per procediment 

obert, tramitació ordinària, diversos criteris d’adjudicació, mitjançant regulació harmonitzada, 

amb la convocatòria de la licitació i sense divisió de lots. 

 
2. Havent-se publicat la convocatòria de licitació, instruït degudament el procediment, i ateses les 
proposicions presentades, i d´acord amb la proposta de la Mesa de Contractació, que aquest 
òrgan de contractació accepta, i a quines Actes es remet com a part justificativa i motivadora de la 
present resolució, pel present. 
 

S’ACORDA 
 
Primer.- ADJUDICAR el “contracte de servei de neteja dels edificis i dependències municipals de 
l’Ajuntament d’Arbúcies” a LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS S.L. (NIF 
B61399408), en ser el licitador que ha presentat l´oferta amb major puntuació segons els criteris 
d´adjudicació assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives particulars i de prescripcions 
Tècniques. Per un termini de 2 anys prorrogable per 2 anys més, per import de 115.929,35 € (cent 
quinze mil nou-cents vint-i-nou euros i trenta-cinc cèntims d’euro) (iva no inclòs), més 24.345,16 € 
(vint-i-quatre mil tres-cents quaranta-cinc euros i setze cèntims d’euro) en concepte d’IVA (tipus 
vigent del 21%), i contingut de la seva oferta presentada, que són contingut contractual del 
mateix, amb la inclusió de les millores aportades següents: 
 

 Increment anual de 40 hores de servei per reforçar la prestació del servei bàsic amb la 

següent distribució: 

 

 

 Bossa d’hores anuals per imprevistos:                      400 hores anuals 

 Nombre controls higiènics i microbiològics:   1.500 controls/any 
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Segon.- COMUNICAR a l’empresa adjudicatària el personal d’aquest Ajuntament que actuarà com 
a responsable designat les funcions de supervisió del servei de neteja als diferents edificis 
municipals, d’acord amb l’art. 34.2 del plec de clàusules administratives particulars. 
 
Tercer.- SOL·LICITAR a l’empresa adjudicatària la designació d’una persona responsable per dirigir 
i coordinar la prestació del servei d’acord amb el programa aprovat, assignar i supervisar la 
realització de les diferents tasques a desenvolupar, organitzar i controlar els recursos humans i 
materials adscrits al servei de neteja objecte del present contracte i actuar com a interlocutor/a 
amb l’ajuntament, d’acord amb la clàusula 2.3.1 del plec de condicions tècniques.  
 
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària, i a la resta d’empreses que han 
participat en el procediment, amb expressió dels recursos procedents, d'acord amb el que disposa 
la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment administratiu. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte al Perfil de contractant d’acord amb el que disposa 
la Llei de contractes del sector públic, així com en el DOUE. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- Medi ambient 
 
5.1.- Bonificació en l'impost de la taxa d'escombraries per a la col·locació d'un compostador 
 
Vista la instància presentada per al senyor Annick Queralt Gallego, amb DNI 41081512Q i domicili 
al carrer Pau Casals, 8 d’Arbúcies, en què sol·licita la bonificació per a la instal· lació d’un 
compostador a casa seva. 
 
Vista la documentació aportada del funcionament del compostador.  
 
Vist l’article 16 de Bonificacions Medi Ambientals de l’ordenança fiscal 11 de Taxa per la recollida, 
tractament i eliminació de residus sòlids urbans on s’estableix una bonificació del 20% sobre la 
taxa, per la utilització de compostadors. 
 
S’ACORDA aplicar una bonificació del 20% sobre la quota de la taxa per la recollida, tractament i 
eliminació de residus sòlids urbans al Sr. Annick Queralt Gallego per al seu habitatge situat al 
carrer Pau Casals núm. 8. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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6.0.- Urbanisme 
 
6.1.- Llicència d'obra major 10/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 10/2021, per a la reforma interior 

de la masia de la Geneta (veïnat de la Geneta), a favor de Daniel Dalmau Ayats.  
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres ( ICIO) 
de la present llicència per un import de 4.107,50 €, liquidat provisionalment el 8 de juny de 2021.  
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 150,00 €, liquidada provisionalment el  8 de juny de 2021. 
 

- 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.  
 

- Quan s’acabin les obres serà obligatori presentar el certificat final d’obra, i si escau, els seus 
annexes corresponents. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 21 de juliol de 2021, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“....caldrà condicionar l’inici de les obres a: 

 La presentació d’un petit annex al projecte constructiu on es descriguin i/o justifiquin 
de manera detallada els aspectes següents: 

o Recollida, evacuació i depuració de les aigües residuals, especialment en 
relació a les característiques i ubicació de la fossa sèptica i, si s’escau, 
indicació de quin és el punt previst per a l’abocament d’aigües al med i. 

o Subministrament d’aigua potable atès que la zona no disposa de xarxa pública 
d’abastament, especialment en relació a com es garanteix aquest 
subministrament (pou propi, dipòsits, etc.). 
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En qualsevol cas, caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 El manteniment de la volumetria i superfície construïda existents. 

 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 aquests treballs es deixarà l’entorn en el seu estat inicial. En 
aquest sentit, qualsevol modificació substancial dels exteriors que impliqui noves 
pavimentacions, moviments de terres i/o murs de contenció no queda emparada en la 
present llicència, essent necessari per a la seva execució disposar de les autoritzacions 
i llicències pertinents.” 

 
- Les obres NO es podran iniciar fins que no s’hagi presentat al registre d’entrada municipal els 

originals de la documentació pendent, que es la següent: 

 Nomenament de contractista, degudament signat, acompanyat amb 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  
 
 
 
6.2.- Llicència d'obra menor 21/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 21/2021, per a l’enderroc d’un mur 

existent i construcció d’un nou mur de formigó a la parcel·la situada al carrer Pujals, 29-31, a 
favor de Gaël Queralt Mirbelle. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 2.087,85 €, liquidat provisionalment el 14 de juny de 
2021. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 50,00 €, liquidada provisionalment el 14 de juny de 2021.  
 

- Les obres hauran de començar en el termini màxim de 4 mesos i hauran d’acabar en el 
termini màxim de 12 mesos. 
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- 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’arqui tecte 
municipal del 21 de juliol de 2021, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“....caldrà condicionar l’execució de les obres al compliment de les condicions següents:  

 L’alçada màxima del mur de formigó armat serà de 3 metres  en tota la longitud del 
tram de carrer afectat, havent de fer, si s’escau, els escalons necessaris en el 
desenvolupament del mur per tal de que no es superi aquesta dimensió en cap punt.  

 Caldrà valorar la conveniència de mantenir el sòcol d’obra de la tanca superior, essent 
una solució més correcta d’aprofitar el propi mur de formigó per fer aquesta funció 
encara que això suposi reduir l’alçada de les terres en l’entrega amb el mur.  

 L’atorgament de la present llicència comporta també l’obligació de completar la 
urbanització del front de finca afectat especialment en allò que fa referència a 
completar la vorera del carrer Lledoners amb els mateixos acabats i qualitats de la 
resta del carrer. 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de desplaçar els 
materials i la runa originada per aquests treballs. 

 La runa originada i haurà de ser retirada de la finca i transportada fins a un abocador 
regularitzat no allargant l’acumulació a l’obra més enllà del que resulti necessari.”  

 
- Les obres NO es podran iniciar fins que no s’hagi presentat al registre d’entrada municipal els 

originals de la documentació pendent, que es la següent: 

 Full d’assumeix de la direcció d’obra, degudament signat. Caldrà que s’acompanyi 
d’un certificat de col·legiació on hi consti que disposa de la corresponent assegurança 
de responsabilitat professional en vigor. 

 Nomenament de contractista, degudament signat. Caldrà que s’acompanyi amb la 
seva declaració censal d’alta (model 036 de l’Agència Tributària) si fa 1 anys 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  
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6.3.- Llicència de divisió horitzontal 2/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal amb referència 
138/2021/22I, que diu: 
 
“1.  Antecedents 

En data 5 de juliol de 2021 i número de registre d’entrada E2021004617, la Sra. Àngels Moré 
Arqué, sol·licita certificat de divisió horitzontal de l’immoble situat al Carrer Magnes, 1 d’Arbúcies, 
aportant projecte tècnic de divisió de finca urbana. 
 
2. Consideracions 

Segons documentació presentada, les dades de les finca d’origen són les següents:  
 
Situació:  Carrer Magnes, 1. 17401 Arbúcies. 
Ref. Cadastral:  9998202DG5299N0001DF 
Superfície del solar segons cadastre:  137 m2 
Superfície construïda segons cadastre:  411,00 m2 
Superfície construïda comprovada:  473,31 m2 
 
El projecte presentat té com objectiu a partir d’una finca inicial constituir 3 entitats independen ts, 
de les quals 2 són per l’ús d’habitatge en règim de divisió horitzontal.  
 
Finques de resultat: 
 
NÚMERO 
ENTITAT 

IDENTIFICACIÓ ÚS UBICACIÓ 
PLANTA 

SUPERFICIE 
(m2) 

TOTAL  
(m2) 

1 Baixos Dr. Geli, s/n Garatge-local 
tècnic 

PB 57,25 

139,10 

1 Baixos Magnes, 1 Magatzem de 
local comercial 

PB 65,91 

1 Accés habitatges  Usos comuns PB 15,94 
2 Habitatge P1 Habitatge P1 127,18 

162,74 

2 Accés habitatges  Usos comuns P1 6,25 

2 Pati interior Habitatge P1 6,66 
2 Balcons Habitatge P1 7,12 

2 Traster sud Traster PSC 15,53 
3 Habitatge P2 Habitatge P2 112,68 

164,81 

3 Accés habitatges  Usos comuns P2 5,25 
3 Vol pati interior Usos comuns P2  

3 Balcó Habitatge P2 4,02 

3 Porxo i passadís Usos comuns P2 14,49 
3 Traster nord Traster PSC 28,37 
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Segons projecte de divisió horitzontal, la superfície computable pel càlcul de la densitat màxima 
prevista pel planejament municipal és la següent: 
 

ENTITAT HABITATGE COMUNITARI PATI LOCAL TOTAL S. COMPUTABLE 

E1  15,94  123,16 139,10 0,00 
 

ENTITAT HABITATGE COMUNITARI TRASTER LOCAL TOTAL S. COMPUTABLE 

E2 140,96 6,25 15,53  162,74 147,21 
 

ENTITAT HABITATGE COMUNITARI TRASTER LOCAL TOTAL S. COMPUTABLE 

E3 116,70 19,74 28,37  164,81 136,44 

 
 

 
3.  Conclusió 

L’art. 1.4.2 de la  Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Territorial i Urbana d'Arbúcies 
aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona de 29 de juny de 2006, estableix 
la densitat màxima per  edificis plurifamiliars destinats a habitatges, en 80 m2 construïts de sostre 
per habitatge. En aquesta proporció s’inclouen les escales, accessos i espais de pas, però no 
computen la superfície habitable que en resulti de l’aprofitament dels espais de sotacoberta ni els 
espais destinats a usos diferents als d’habitatge.  
 
En el cas que ens ocupa la superfície construïda total destinada a l’ús residencial és de 283,65 m2, 
equivalent a una densitat màxima de 4 habitatges, suficient per permetre la densitat plantejada 
en el projecte. L’edifici s’ajusta al planejament vigent i la divisió proposada no impedeix el seu 
aprofitament. Atès que l’edifici se situa en zona de vila vella no és exigible la dotació 
d’aparcaments privats. 
 
Per tant, s’informa en sentit favorable la divisió horitzontal prevista en el projecte redactat per 
l’arquitecte tècnic Àngels Moré Arqué, visat en de data 09/02/2021.  
 
4. Condicions: 

No hi han condicions a observar. 
 
5. Advertiments:  

El present informe s’emet en base a la presumpció de veracitat de les dades contingudes en el 
projecte de presentat.” 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència de divisió horitzontal, amb número d’expedient 2/2021, d’acord amb 

l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal amb referència 138/2021/22I. 
 
 
 

Total superfície destinada a l’ús residencial =  283,65 m2 

Càlcul densitat màxima :  283,65 m2 / 80 = 4  habitatges 
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- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa de la present llicència per un import de 100,00 €, 

liquidada provisionalment el 6 de juliol de 2021. 
 

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