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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE GENER DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2022000002  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 17 de gener de 2022 
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 10 de gener 
de 2022. 
 
2.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
2.1.- Sol·licitud sibvenció XSPLE 2022 
 

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) 2022 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 € 
 -Fons per a la promoció i foment de l’economia social i solidària-Microcrèdits, pressupost   
                5.000 € 
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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  
 
 
 
2.2.- Donar de baixa la llicència per al gual amb placa 137 
 
 
L’Ajuntament d’Arbúcies ha rebut la instància del Sr. Josep Barceló Bohils, amb DNI 40261236N, 
que actua com a representant del Sr. Juan Costa Arenas, amb DNI 40207663Y, on sol·licita donar 
de baixa la llicència per al gual amb número 137 i situat al  carrer Segimon Folgueroles número 38. 
 
Vist que no hi ha cap impediment per donar de baixa aquest gual,  
 
 
S’ACORDA 
 
Donar de baixa la llicència de gual amb número 137 a nom del Sr. Juan Costa Arenas situat al 
carrer Segimon Folgueroles número 38 d’Arbúcies 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Urbanisme 
 
3.1.- Subvenció rehabilitació façanes de la comunicació prèvia d'obres mínimes 60/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Joan Camprubí Pinyol el 27 de juliol de 2021, en la qual sol·licita una 
subvenció per a rehabilitació de la façana de l’habitatge situat al carrer Germana Cecília, 28. 
 
Vist que l’habitatge 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 232/2021/137DI 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.  
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Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 233/2021/136DF 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. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  Atorgar al sol·licitant, una subvenció de 63,64 € corresponent al 20% del pressupost 

d’execució material presentat en la comunicació prèvia d’obres mínimes 60/2021.  
 
Segon -  Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.2.- Subvenció rehabilitació façanes de la comunicació prèvia d'obres mínimes 62/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Maria Àngela Obiols Vila el 2 d’agost de 2021, en la qual sol·licita 
una subvenció per a rehabilitació de la façana de l’habitatge situat al carrer Germana Cecília, 4. 
 
Vist que l’habitatge 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 250/2021/145DI 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 251/2021/145DF en e l qual es proposa 
que es faci efectiu el pagament perquè les obres han finalitzat adequant-se a les condicions 
establertes en la normativa vigent. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  Atorgar al sol·licitant, una subvenció de 63,64 € corresponent al 20% del pressupost 

d’execució material presentat en la comunicació prèvia d’obres mínimes 62/2021.  
 
Segon -  Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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3.3.- Subvenció rehabilitació façanes de la comunicació prèvia d'obres mínimes 64/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Angel Navarro Rubio el 2 d’agost de 2021, en la qual sol·licita una 
subvenció per a rehabilitació de la façana de l’habitatge situat al carrer Germana Cecília, 26.  
 
Vist que l’habitatge 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’articl e 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 248/2021/144DI 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 249/2021/144DF 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. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  Atorgar al sol·licitant, una subvenció de 63,64 € corresponent al 20% del pressupost 

d’execució material presentat en la comunicació prèvia d’obres mínimes 64/2021. 
 
Segon -  Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant.  
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
3.4.- Subvenció rehabilitació façanes de la comunicació prèvia d'obres mínimes 65/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Adelina Rodrigo Garcia el 2 d’agost de 2021, en la qual sol·licita una 
subvenció per a rehabilitació de la façana de l’habitatge situat al carrer Germana Cecília, 22.  
 
Vist que l’habitatge 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.  
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Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 246/2021/143DI 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 247/2021/143DF en el qual es proposa 
que es faci efectiu el pagament perquè les obres han finalitzat ade quant-se a les condicions 
establertes en la normativa vigent. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  Atorgar al sol·licitant, una subvenció de 63,64 € corresponent al 20% del pressupost 

d’execució material presentat en la comunicació prèvia d’obres mínimes 65/2021.  
 
Segon -  Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant.  
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.5.- Subvenció rehabilitació façanes de la comunicació prèvia d'obres mínimes 66/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Lyudmyla Lopatina el 2 d’agost de 2021, en la qual sol·licita una 
subvenció per a rehabilitació de la façana de l’habitatge situat al carrer Germana Cecília, 20.  
 
Vist que l’habitatge 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 244/2021/142DI 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 245/2021/142DF 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. 
 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  Atorgar al sol·licitant, una subvenció de 63,64 € corresponent al 20% del pressupost 

d’execució material presentat en la comunicació prèvia d’obres mínimes 66/2021.  
 
Segon -  Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant.  
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.6.- Subvenció rehabilitació façanes de la comunicació prèvia d'obres mínimes 67/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Josep Fontbona Auledas el 12 d’agost de 2021, en la qual sol·licita 
una subvenció per a rehabilitació de la façana de l’habitatge situat al carrer Germana Cecília, 24. 
 
Vist que l’habitatge 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 242/2021/141DI 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 243/2021/141DF 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. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  Atorgar al sol·licitant, una subvenció de 63,64 € corresponent al 20% del pressupost 

d’execució material presentat en la comunicació prèvia d’obres mínimes 67/2021.  
 
Segon -  Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant.  
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.7.- Subvenció rehabilitació façanes de la comunicació prèvia d'obres mínimes 68/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Carme Espel Masferrer el 23 de juliol de 2021, en la qual sol·licita 
una subvenció per a rehabilitació de la façana de l’habitatge situat al carrer Germana Cecília, 18. 
 
Vist que l’habitatge 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.  
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Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 240/2021/140DI 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 241/2021/140DF 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. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  Atorgar al sol·licitant, una subvenció de 63,64 € corresponent al 20% del pressupost 

d’execució material presentat en la comunicació prèvia d’obres mínimes 68/2021.  
 
Segon -  Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.8.- Subvenció rehabilitació façanes de la comunicació prèvia d'obres mínimes 69/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada per Elisabet Fuster Baiges el 17 d’agost de 2021, en la qual sol·licita una 
subvenció per a rehabilitació de la façana de l ’habitatge situat al carrer Germana Cecília, 16. 
 
Vist que l’habitatge 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 236/2021/139DI  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 237/2021/139DF 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. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  Atorgar al sol·licitant, una subvenció de 63,64 € corresponent al 20% del pressupost 

d’execució material presentat en la comunicació prèvia d’obres mínimes 69/2021.  
 
Segon -  Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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3.9.- Subvenció rehabilitació façanes de la comunicació prèvia d'obres mínimes 74/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Lluis Cuminal Mollera el 2 d’agost de 2021, en la qual sol·licita una 
subvenció per a rehabilitació de la façana de l’habitatge situat al carrer Germana Cecília, 14. 
 
Vist que l’habitatge 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 234/2021/138DI 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 235/2021/137DF 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. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  Atorgar al sol·licitant, una subvenció de 63,64 € corresponent al 20% del pressupost 

d’execució material presentat en la comunicació prèvia d’obres mínimes 74/2021. 
 
Segon -  Disposar que des de Secretaria 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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