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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 14 DE FEBRER DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2022000006  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 14 de febrer 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 7 de febrer 
de 2022. 
 
2.0.- Alcaldia 
 
2.1.- Aprovació de la nova Junta de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Arbúcies  
 
L’Associació de Voluntaris de Protecció d’Arbúcies ha presentat a l’Ajuntament d’Arbúcies la nova 
junta de l’Associació de Voluntaris de Protecció d’Arbúcies, aprovada en l’assemblea 
extraordinària celebrada el 21 de maig a les 21.15 h a la sala de plens de l’Associació de voluntaris 
de protecció civil. 
 
S’ACORDA 
 
Donar consentiment als càrrecs aprovats que són els següents: 
 
President: Ramon Barranco Talleda, TIP 002 
Vicepresident Guillem Abelairas Berrocal, TIP 005 
Secretària: Maria Planesas Serra, TIP 008 
Tresorer: Jose Rodríguez Vivas, TIP 004 
Vocal 1: Martí Auledas Casas, TIP 003 
Vocal 2: Joao P. Vieira de Barros, TIP 007 
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Atenció i servei a les persones 
 
3.1.- Aprovació ajuts socials 11022022 
 
Vista la relació d’Informes Socials  : 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Atorgar els següents ajuts socials a: 
 
 
 
DATA                 EXPEDIENT       BENEFICIARI       EUROS       PAGAMENT 
 
07/02/2022    X2022000564   M.D.C.P.               200€         TRANFERENCIA 
 
28/02/2022    X2022000549   I.J.R.H.                  253,95€     EFECTIU 
 
                                               SUMA TOTAL DE 453,95 EUROS 
 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- Comunicació i noves tecnologies 
 
4.1.- Subscripció revista de Girona de la Diputació de Girona 2022 
 
 
Amb la voluntat de col·laborar a la Revista de Girona, que edita la Diputació de Girona 
 
S’ACORDA 
 
Subscriure’s a la Revista de Girona per un preu anual de 22,52 euros.  
 
 
 
Signat electrònicament, 
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Arxivament llicència d'obra major 15/2018 
 
Vist que la Junta de Govern Local durant la sessió de data 7 de febrer de 2022 va atorgar llicència 
d’obra major, amb número d’expedient 4/2021, per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat 
amb piscina descoberta d'us privat situat a la Urbanització Fogueres de Montsoriu parcel·la 93 (carrer 
Matagalls), a favor de Daniel Perez Jimenez. 
 
 Vist que aquesta llicència anul·la i deixa sense efecte la llicència d’obra major 15/2018, per a la 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat en el mateix emplaçament i a favor del mateix titular, 
atorgada per la Junta de Govern Local durant la sessió de data 30 d’agost de 2018 i la seva posterior 
modificació atorgada per la Junta de Govern Local durant la sessió de data 20 de gener de 2020.  
 
S’ACORDA: 
 
- Arxivar l’expedient de la llicència d’obra major 15/2018, per a la construcció d'un habitatge 

unifamiliar aïllat situat a la Urbanització Fogueres de Montsoriu parcel·la 93 (carrer Matagalls) a 
favor de Daniel Perez Jimenez, atorgada per la Junta de Govern Local durant la sessió de data 30 
d’agost de 2018 i la seva posterior modificació atorgada per la Junta de Govern Local durant la 
sessió de data 20 de gener de 2020. 
 

- Retornar el dipòsit de la fiança per garantir la correcta gestió dels residus de l’obra de la 
present llicència per un import de 260,92 €, dipositada provisionalment el 26 de juliol de 2018 
(200,92 €) i el 27 de juliol de 2018 (60,00 €). Aquesta devolució no es farà efectiva fins que no 
es presenti el document acreditatiu de la titularitat del compte bancari on retornar la fiança.  
 

- Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.2.- Llicència d'obra major 23/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 23/2021, per a la construcció d'un 

habitatge unifamiliar aïllat amb piscina descoberta d'us privat  situat al carrer El Lledoner, 8, a 
favor de Sílvia Colomer Bardés. 
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- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 7.883,99 €, liquidat provisionalment el 23 de desembre 
de 2021. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 200,00 €, liquidada provisionalment el 23 de desembre 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 els seus annexes 
corresponents. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 3 de febrer de 2022, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“….caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 La petita porció de cos auxiliar que envaeix la franja de separació amb el veí (avant-
sala garatge) haurà de quedar completament soterrada als efectes de poder ser 
entesa dins d’un règim de “substitució de terres”. 

 Els murs exteriors que donen a carrer no podran ser de bloc de morter de formigó 
sense revestir, havent d’optar preferentment per murs arrebossats i pintats o 
degudament revestits per tal de minimitzar-ne la presència visual. 

 La tanca perimetral esquerra, escalonada per adaptar-se a la nova topografia de la 
parcel.la, obeirà a una alçada màxima de 1,60 mts. amb un màxim de 40 cms. amb 
obra massissa. 

 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.” 
 

- 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: 
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 Projecte basic i executiu, degudament signat i visat pel col·legi professional 
corresponent, el qual haurà d’incloure també més documentació gràfica justificativa 
de la geometria i instal·lacions de la piscina. 

 Full d’assumeix de la direcció d’obra, degudament signat i visat pel col·legi 
professional corresponent. 

 Full d’assumeix de la direcció d’execució d’obra, degudament signat i visat pel col·legi 
professional corresponent. 

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra, degudament 
signat i visat pel col·legi professional corresponent. 

 Full d’estadística de construcció d’edificis, degudament signat.  

 Reportatge fotogràfic acreditatiu de l’estat actual de la via pública que limita amb la 
parcel·la. 

 
- Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.3.- Llicència urbanística de parcel·lació 1/2022 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Maria Àngels Moré Arqué el 25 de gener de 2022, amb registre 

d’entrada E2022000502, en la qual sol.licita llicència urbanística de parcel·lació, amb número 

d’expedient 1/2022, d’una finca urbana situada al carrer Maus, 15/carrer Montseny, 10, 

d’Arbúcies, 

 

Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 018/2022/165I, que entre d’altres 

coses diu: 

 

“1-Antecedents 
En data 25 de gener de 2022 la Sra. Maria Àngels Moré Arqué sol·licita llicència de parcel·lació 
urbanística de la finca urbana amb referència cadastral 9794913DG5299S0001JX, presentant 
projecte tècnic de parcel·lació urbanística i escriptura proforma. 
 
2- Dades de la finca d’origen 

Finca d’origen descrita amb el núm. 1 en el Projecte de parcel·lació urbanística:  
Parcel·la cadastral: 9794913DG5299S0001JX 
Situació: Carrer Maus, 15. 17401 Arbúcies 
Propietat: Josep Vernedas Borrel i Joan Busquets Borrell  
Superfície parcel·laria: 136,00 m2 
Superfície construïda: 387,00 m2 
 
Inscripció registral: Volum 3.581, llibre 206 d’Arbúcies, foli 154, finca 924 
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Superfície parcel·la segons escriptura: 18,38  m2 
Superfície recentment mesurada: 137,55 m2  
Classificació urbanística: urbana 
 
3- Parcel·lació que es sol·licita 
Es sol·licita la llicència de parcel·lació urbanística amb l’objecte de dividir la finca d’origen en dues 
finques independents constituïdes per la parcel·la núm. 2 de 81,38 m2 i per la parcel·la núm. 3 de 
56,16 m2 amb l’objectiu de dividir horitzontalment, en el mateix acte, les edificacions existents 
segons es detalla en el projecte de parcel·lació presentat.  
Dades de la finca de resultat núm. 2 
Situació de la parcel·la: Carrer Maus, 15. 17401 Arbúcies 
Referència cadastral: 
Superfície de parcel·la: 81,38 m2 
 
Dades de la finca de resultat núm. 3 
Situació de la parcel·la: Carrer Montseny, 10. 17401 Arbúcies 
Referència cadastral: 
Superfície de parcel·la: 56,16 m2 
 
4- Qualificació i condicions urbanístiques de parcel·lació 
- Finques de resultat núm. 2 i 3: 
D’acord amb El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, text refós de les modificacions puntuals del 
1997, aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona de data 1 de març de 
2000 i publicades en el DOGC el 4 de maig de 2000, la parcel·la de referència, té la classificació 
d'urbana i està qualificada amb la zona de vila vella, clau ( 1XC ). Norma 3.2.1.  
 
Els paràmetres urbanístics aplicables, són els següents: 
 
- Ocupació edificable: el 100 % de la zona definida en el plànol normatiu núm. 8, delimitada per 
les alineacions oficials dels carrers Maus i Montseny.  
 
- Número de plantes i alçada reguladora: l’alçada reguladora és de 9,80 m corresponents a planta 
baixa i dues plantes pis. L’alçada reguladora es mesurarà en el punt mig de cada una de les 
façanes i des de la rasant dels carrers fins al pla superior de l’últim forjat resistent o fins la línia 
superior de la cornisa. 
 
- Ordenació: Entre mitgeres. 
 
- Aparcaments: No són d’obligació la previsió de places d’aparcament.  
 
- Densitat: Un habitatge per cada 80 m2 de sostre, incloent els espais comuns, però no els espais 
d’ús no residencial o la superfície de sota la coberta.  
 
- Planta sotacoberta: l’espai que genera la coberta amb un pendent màxim del 40% podrà tenir 
usos residencials com ampliació de l'habitatge situat en el nivell immediatament inferior sempre 
que no contingui peces principals segons allò que estableix el Decret d'Habitabilitat. En aquest cas 
la ventilació només podrà ser zenital mitjançant finestres integrades en el pla de la coberta en 
unitats de superfície no superiors a 1 m2 i en conjunt que no superaran el 10% de la superfície de 
la coberta. 
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- Usos del sòl: són admissibles els usos residencials, col·lectius, terciaris i de producció, excepte les 
categories  3ª, 4ª, 5ª i 6ª. Sempre que es mantinguin els graus de compatibilitat establerts en la 
norma 5ª del Pla General. 
 
- Composició arquitectònica: La parcel·la de referència es troba dins una zona de recorregut 
controlat. En aquests carrers els edificis hauran de mantenir una imatge unitària definida per les 
actuals edificacions alineades. Per a aquest fi, les obres de nova planta o de reforma hauran 
d'harmonitzar amb les de construccions de tot el carrer, i especialment amb les veïnes.  

La composició de les façanes es farà amb intenció de reinterpretar o d'assimilar l'arquitectura de les 
cases més antigues i més pures de l'itinerari. 

En aquests recorreguts, i a efectes de composició de façana, cercant la continuïtat dels ràfecs o les 
alineacions dels balcons, podrà autoritzar-se l'augment o reducció de l'alçada reguladora prevista per 
a la zona sempre que aquest augment o reducció de l'alçada no superi en cap punt els 80 cm, en 
referència a la teòrica alçada reguladora. 
 
5- Conclusió 
Segons el projecte de parcel·lació presentat, les parcel·les resultants no resulten afectades per 
cap incompliment dels paràmetres urbanístics que li són d’aplicació. Per tant, considero que la 
parcel·lació urbanística exposada en el cos d’aquest informe pot ser informada favorablement. En 
aquest sentit s’aconsella atorgar la llicència de parcel·lació urbanística d’acord amb el projecte de 
parcel·lació redactat per l’arquitecta tècnica Maria Àngels Moré i Arqué amb núm. de visat 
V/W.20.3743. 
 
Cal fer l’advertiment que el present informe s’emet basat en la presumpció de veracitat en relació 
a les dades contingudes en el projecte de parcel·lació presentat.” 

 

S’ACORDA: 

 

Primer - Aprovar la llicència urbanística de parcel·lació d’acord amb l’informe de l’Arquitecte 
Tècnic Municipal amb número 018/2022/165I. 

 
Segon - Aprovar la liquidació definitiva de la taxa de la llicència per un import de 75,00 €, 

liquidada provisionalment el 27 de febrer de 2022. 
 
Tercer - Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant.  

 

 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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6.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
6.1.- Ajut social Sad bonificació 3er trimestre 11022022 
 

 

 
        

  
Nom DNI POBLACIÓ CP SUMA 

  
A.J.Z 40208267N ARBÚCIES 17401 

                  47,60 
€  

  
A.M.V.O.  37653956N ARBÚCIES 17401 

               169,00 
€  

  
A.M.V.O.  37653956N ARBÚCIES 17401 

               603,72 
€  

  
D.A.C. 40197969H ARBÚCIES 17401 

               832,05 
€  

  
D.A.X. 77902070N ARBÚCIES 17401 

               210,40 
€  

  
I.F.T. 37723313R SANT HILARI 17403 

               135,80 
€  

  
J. S.A. 37868871S SANT FELIU DE BUIXALLEU 17451 

                  58,20 
€  

  
J.B.G. 40207792C ARBÚCIES 17401 

               202,85 
€  

  
J.S.P. 40247321N ARBÚCIES 17401 

               117,01 
€  

  
M.C.E.O. 36758562P ARBÚCIES 17401 

                  63,05 
€  

  
M.I.G.T. 38711461T ARBÚCIES 17401 

               228,15 
€  

  
M.P.G. 40198460A ARBÚCIES 17401 

                  58,20 
€  

  
M.R.C. 40129091W ARBÚCIES 17401 

               181,88 
€  

  
M.G.S. 37432710A ARBÚCIES 17401 

                  38,70 
€  

  
P.T.V. 40285954M ARBÚCIES 17401 

               304,20 
€  

  
P.T.V. 40285954M ARBÚCIES 17401 

               328,95 
€  

  
P.Q.T. 36775711E ARBÚCIES 17401 

               541,80 
€  

  
R.M.P.M.  46302627Q ARBÚCIES 17401 

               247,68 
€  

  
T.M.P. 40198450Q ARBÚCIES 17401 

                  38,03 
€  

  
T. M.P. 40198450Q ARBÚCIES 17401 

               157,63 
€  

  
V.G.C. 40207589R ARBÚCIES 17401 

               645,05 
€  

  
        

          5.209,93 
€  

  

        
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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7.0.- Precs i preguntes 
 
 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la ce rtifico a l’efecte 
que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
 
 
Signat electrònicament, 
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