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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 21 DE FEBRER DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2022000007  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 21 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 14 de febrer 
de 2022. 
 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Aprovació ajuts socials 16022022 
 
Vista la relació d’informes  Socials: 
 
S’ACORDA: 
 
Atorgar els següents ajuts socials a : 
 
 
DATA                EXPEDIENTS         BENEFICIARI         EUROS     PAGAMENTS  
 
10/02/2022    X2022000610       G.M.V.                 180€          TRANFERÈNCIA  
 
                                                       SUMA TOTAL DE 180 EUROS 
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.2.- Ajut Social aliments frescos 14012022 
 
Vista la relació d’informes Socials: 
 
 
S’ACORDA: 
 
 

USUARIS  ADREÇA IMPORT DNI 

O.V.C  TRV. Viçents bosch nº3 1º1º      10,38 €  79304162R 

C.S.C  C/Merce rodoreda nº2       12,73 €  79350228K 

M.G.C  C/loreto mataró  nº4      18,66 €  77894826J 

C.S.C  C/Merce rodoreda nº2         9,31 €  79350228K 

M.G.C  C/loreto mataró  nº4      17,41 €  77894826J 

O.V.C  TRV. Viçents bosch nº3 1º1º      11,05 €  79304162R 

B.N.N  C/ PONT 7  2º 4º      10,25 €  38488320M 

M.G.C  C/loreto mataró  nº4      19,33 €  77894826J 

C.S.C  C/Merce rodoreda nº2       13,90 €  79350228K 

J.C.M  C/trav.Ramon  pages,4 bx      12,48 €  39161574A 

M.F.F  C/SORRALL Nº73 1º      14,05 €  X6832581V 

J.D.C  C/segimon fogueroles 34 2º2º      15,29 €  79302529R 

O.V.C  TRV. Viçents bosch nº3 1º1º        8,73 €  79304162R 

R.L.P  C/ Pietat nª3 1ª2ª      15,40 €  47979586E 

M.G.C  C/loreto mataró  nº4      19,28 €  77894826J 

C.S.C  C/Merce rodoreda nº2       15,82 €  79350228K 

J.D.C  C/segimon fogueroles 34 2º2º  16'33  79302529R 

J.F.C  C/ Germana Assumpte nº6 1º 3º      17,31 €  40295254J 

R.V.G  C/estenador,43   13'49  74674429F 

O.V.C  TRV. Viçents bosch nº3 1º1º        7,32 €  79304162R 

J.C.M  C/trav.Ramon  pages,4 bx      19,80 €  39161574A 

B.N.N  C/ PONT 7  2º 4º      10,44 €  38488320M 

J.D.C  C/segimon fogueroles 34 2º2º      19,88 €  79302529R 

M.G.C  C/loreto mataró  nº4      21,30 €  77894826J 

C.S.C  C/Merce rodoreda nº2       15,32 €  79350228K 

J.F.C  C/ Germana Assumpte nº6 1º 3º      20,31 €  40295254J 

R.V.G  C/estenador,43       15,13 €  74674429F 

M.B  c/Castell,13 2ª        9,51 €  Y5807763R 

J.C.M  C/trav.Ramon  pages,4 bx      13,81 €  39161574A 

O.V.C  TRV. Viçents bosch nº3 1º1º      12,09 €  79304162R 
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M.G.C  C/loreto mataró  nº4      27,79 €  77894826J 

R.R.F  C/Can pons 95 pla de la margarida      18,79 €  79301123K 

B.N.N  C/ PONT 7  2º 4º        9,57 €  38488320M 

J.D.C  C/segimon folgaroles,34 2º2º      19,91 €  79302529R 

M.G.C  C/loreto mataró  nº4      24,75 €  77894826J 

C.S.C  C/Merce rodoreda nº2       15,09 €  79350228K 

J.F.C  C/ Germana Assumpte nº6 1º 3º      15,70 €  40295254J 

R.V.G  C/estenador,43       15,33 €  74674429F 

O.V.C  TRV. Viçents bosch nº3 1º1º      12,16 €  79304162R 

J.C.M  C/trav.Ramon  pages,4 bx      13,09 €  39161574A 

M.B  c/Castell,13 2ª        9,82 €  Y5807763R 

C.F.H  c/ Castell 69 2n        8,27 €  77529928X 

 

 total      626,38 € 
  

 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Cultura 
 
3.1.- Cancel·lació bases Carnaval 2022 
 
S’acorda deixar sense afecta l’aprovació de les bases del Carnaval 2022 per falta de participants a 
la rua del 25 de febrer.  
 
 
 

BASES CARNESTOLTES 2022 Arbúcies 
 

Bases del concurs de carrosses i comparses 
 

1. La rua de Carnestoltes d’Arbúcies se celebrarà el divendres 25 de febrer 
de 2022. La rua només se celebrarà si hi ha inscrites un mínim de sis 
carrosses o comparses. 

 

 
INSCRIPCIONS 

 
2. Per a participar en la rua de Carnestoltes, s’haurà d’emplenar la inscripció del 

26 de gener a l’13 de febrer de 2022. Per participar és imprescindible inscriure’s 
al formulari següent:  
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https://form.jotform.com/220262181080342  

 
També es pot trobar a la pàgina web de l’Ajuntament d’Arbúcies 
(https://www.visitarbucies.com/ca/activitats-i-esdeveniments/fires-i-festes/carnaval-

2022.html). Hi haurà un màxim de 11 comparses participants, atenent el registre 
d’entrada. Si es presenten més comparses, podran participar a la rua, però no 
podran optar ni al premi ni a l’ajut. La inscripció és gratuïta. 
 

3. A partir del 14 de Febrer, l’àrea de Festes es posarà en contacte amb el representant de 

cada preinscripció per facilitar la documentació adient per acabar d’inscriure’s 

correctament. L’interessat haurà d’enviar la documentació mitjançant instància genèrica 

(registre electrònic de l’ajuntament – www.arbucies.cat - o bé al registre de les oficines 

de l’OAC) en un període màxim de 5 dies hàbils.  

 

4. Es poden inscriure a la rua totes aquelles agrupacions de persones  que vulguin 
participar-hi amb una carrossa o comparsa, que siguin majors de 12 anys. 

 

5. Cada grup haurà de tenir un representant, major d’edat, que serà el responsable 

de tot el que afecti aquell grup. El representant de la comparsa haurà 
d’assistir a la reunió que tindrà lloc el 21 febrer de 2022 a les 19,00 h. a 

l’Ajuntament d’Arbúcies, on es decidirà per sorteig el  lloc que ocuparà cada 
comparsa en la rua i s’informarà de les mesures de seguretat, l’ordenació, el 

recorregut, els premis i altres aspectes de l’organització de l’esdeveniment. 
 

Es defineix una carrossa com un vehicle rodant decorat de plataforma, 
automotriu o no, acompanyat d’una comparsa de mínim 10 persones. 

 

Es considera comparsa un grup amb un mínim de 10 persones guarnides d’una 

mateixa temàtica i que participen conjuntament a la rua. Les comparses poden 
incloure o no carrosses. 

 
6. La inscripció a la rua suposa l’accepta d’aquestes bases i de les previsions que 

s’hi determinen, inclosos els drets de caràcter econòmic. 
 

 
 

REQUISITS TÈCNICS 
 

7. Les mides de les carrosses seran, com a màxim, de 3 metres d’amplada, 9 
metres de longitud i 4 metres d’alçada. 

 
8. Tots els elements d’ornamentació afegits a les carrosses i altres vehicles que 

participen a la rua hauran d’estar ben subjectats i s’haurà de garantir que no 

suposin cap perill per a persones o béns de tercers. 
 

9. Les carrosses i comparses que portin qualsevol tipus de vehicle de motor hauran 
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de disposar de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil i el certificat 

d’inspecció tècnica de vehicles. 
 

 
EL JURAT 

 
10. El jurat, designat per l’Ajuntament d’Arbúcies, serà una persona representant de 

cada comparsa, una de la Comissió de Festes Jove i una de la Comissió de Festes 
Adulta. En el cas dels representants de cada comparsa no podran avaluar la seva 
pròpia comparsa. Puntuaran de l’1 al 10 per igual originalitat, artesania, 
carrossa, animació, coreografia, vestuari i maquillatge. 

 

11.  El veredicte del jurat es donarà a conèixer al final de la Rua (lloc a 

concretar), un cop hagin arribat totes les comparses. El seu veredicte serà 
inapel·lable i no es podrà recórrer. 

 
12. Cap grup NO podrà percebre més de 2 premis. 

 
 
CELEBRACIÓ DE LA RUA 

 

13. La rua tindrà el recorregut següent: Lloc d'ordenació: Passeig de Palacagüina. 
Recorregut: C/ Francesc Camprodon, carrer Pont i finalització carrer de 
l’Estenedor. Si les mesures sanitàries ho permeten es faran les representacions i 
es donaran els premis al poliesportiu de Can Delfí. En cas contrari, un cop 

acabada la rua al carrer Estenedor s’anirà a la Plaça de la Vila.  
 

14. Les carrosses i comparses participants a la rua hauran de dirigir-se al lloc 
determinat per a la seva ordenació a les 21.00 h. La sortida serà a les 22.00 h 

(passeig Palacagüina). 
 

15.  Abans de l’inici de la rua s’entregarà el número d’ordre de sortida de les 
comparses participants. Aquest número s’haurà de posar en un lloc visible de la 

carrossa o vehicle de l’agrupació. 
 

16. Les comparses participants hauran de complir les instruccions dels 
organitzadors de la Rua, amb la finalitat d’aconseguir el correcte funcionament 
d’aquesta. 

 
17.  El Jurat serà itinerant durant la Rua. Per aquest motiu els balls no poden 

ser estàtics sinó que hauran de ser mòbils en tot moment. Es disposarà d’un 
espai per a realitzar l’exhibició d’un únic ball fix, de màxim 3 minuts, a 
determinar per l’organització el dia de la reunió. 

 



 
 

6 
 

18. Les comparses participaran de forma cívica a la cercavila, abstenint-se de 

realitzar qualsevol acció que en pugui pertorbar el normal desenvolupament. 
 

19. Durant el recorregut de la rua s’haurà de deixar entre 10 i 15 metres de 
separació entre agrupacions. 

 
20. En acabar la rua caldrà deixar la carrossa o vehicle tractor a l’àrea 

d’estacionament determinada per l’organització. 
 

21. En cas de pluja, s’anul·la la desfilada i s’anirà, directament, al Pavelló de Can Delfí 
si les mesures sanitàries ho permeten. 

 

GRATIFICACIONS 
 

22. L’ajuntament podrà atorgar un ajut a les comparses (màxim 11 grups) que 
participin en la rua i hagin fet la seva inscripció abans del dia assenyalat i 

reuneixin les condicions marcades en aquestes bases: 
 

- Carrossa: 100 € 

- Comparsa formada entre 10 i 20 persones: 50 € 

- Comparsa formada per més de 20 persones: 70 € 

PREMIS 
 

23. Es concediran premis valorant els següents conceptes: originalitat, artesania, 
carrossa, animació, coreografia, vestuari i maquillatge. 

 
1r premi: 500 €  
 
2n premi: 300 €  
 
3r premi: 150 € 
 

Els premis seran abonats al representant de cada comparsa segons la legislació 
vigent i un cop efectuada la tramitació administrativa. 

 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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4.0.- Educació i ensenyament 
 
4.1.- Nomenament membres comissió garanties curs 21-22 
 
Vist el registre d’entrada del Departament d’Educació on s’exposa que:  
 
D’acord amb el Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i el 
procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya i la Resolució 
EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula 
d’alumnes als centres el Servei d’Educació de Catalunya, i altres centres educatius, en els diversos 
ensenyaments sostinguts, per al curs 2021-2022, i atès que en el vostre municipi existeix més 
d’una escola, hem considerat oportú la constitució de la comissió de garanties d’admissió del 
segon cicle de l’educació infantil i de primària, en la qual es preveu un re presentant de la vostra 
corporació.  
 
Perquè pugui presidir la Comissió, assumir la direcció tècnica del procés i vetllar per la correcta 
aplicació de la normativa, hem nomenat l’Inspector de Zona, que en el seu moment, convocarà la 
persona que designeu a la reunió de constitució de la Comissió. 
 
Vist que es demana designar una persona per tal que sigui nomenada per l’Inspector de zona a la 
Comissió de garanties d’admissió de primària pel curs 21-22 
 
S’ACORDA: 
 
Designar la tècnica d’educació, Aida Callís Sansa, com a membre de la Comissió de garanties 
d’admissió.  
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.2.- Bases subvenció reutilització llibres 
 
 
Modificar les bases específiques d’atorgament de la subvenció del projecte de reutilització de 
llibres, les quals quedarien de la següent manera:  

 
ÍNDEX 

 
BASES ESPECÍFIQUES D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE LA REUTILITZACIÓ DE 
LLIBRES DE TEXT O ALTRES SUPORTS DIDÀCTICS ALS CENTRES EDUCATIUS D’ARBÚCIES 
CORRESPONENT AL CURS INDICAT A LA CONVOCATÒRIA 

1. OBJECTE         2 

2. FINALITAT         2 

3. BENEFICIARIS         2 
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4. ACTIVITATS SUBVENCIONABLES                   2 

5. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ       3 

6. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS    3 
7. ADQUISICIÓ I VIGÈNCIA DE LLIBRES DE TEXT O ALTRES SUPORT DIDÀCTICS 3 
8. CONSERVACIÓ I REPOSICIÓ DE LLIBRES DE TEXT O  

ALTRES SUPORTS DIDÀCTICS       4 
9. CRITERIS DE VALORACIÓ       4 
10.  CONCESSIÓ D’AJUTS        4 
11.  PUBLICACIÓ         4 
12.  PAGAMENT         4 
13.  JUSTIFICACIÓ         4 
14.  COMPLEMENTARIETAT DELS AJUTS      5 
15.  CONTROL         5 
16.  OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS      5 
17.  PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA       6 

 
 
 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES D’ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE LA REUTILITZACIÓ DE 
LLIBRES DE TEXT O ALTRES SUPORTS DIDÀCTICS ALS CENTRES EDUCATIUS D’ARBÚCIES 
CORRESPONENT AL CURS INDICAT A LA CONVOCATÒRIA 

1. OBJECTE 

L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació del procediment de concessió de 
subvencions als centres educatius d’Arbúcies per al foment de la reutilització de llibres de text o 
altres suports didàctics en els ensenyaments obligatoris durant el curs escolar corresponent a la 
convocatòria.  

2. FINALITAT 

Les finalitats d’aquesta subvenció són, entre d’altres, compensar les desigualtats econòmiques i 
socials, incentivar l’estudi i la cura de llibres o altres suports didàctics, procurar la participació de 
les famílies en el procés educatiu i impulsar aquelles iniciatives que afavoreixin la innovació 
pedagògica i curricular.  

3. BENEFICIARIS 

Poden participar els centres educatius d’Arbúcies que imparteixen ensenyaments d’educació  
primària i secundària, i que complexin els següents requisits: 

a. Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament i 

de les obligacions davant la Hisenda pública i la Seguretat Social.  

b. Estar al corrent de pagament d’obligacions de reintegrament i justificació de subvencions 

anteriorment atorgades per l’Ajuntament.  

 
 

4. ACTIVITATS SUBVENCIONABLES  

Serà subvencionable el cost parcial de llibres de text o altres suports didàctics per als centres 
educatius d’Arbúcies per a la reutilització dels mateixos en els ensenyaments obligatoris, durant el 
curs escolar corresponent a la convocatòria, mitjançant un sistema d’ús racional dels recursos 
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educatius, basat en l’educació per a la conservació i la reutilització de llibres de text o altres 
suports didàctics, que garanteixi a les famílies un estalvi econòmic important mitjançant el 
sistema de préstec. 
  
Als efectes d’aquestes bases, s’entén per llibre de text aquell que té caràcter durador, amb la 
finalitat que l’alumnat el faci servir i que desenvolupi, atenent les orientacions metodològiques i 
els criteris d’avaluació corresponents, els continguts establerts pels diferents currículums vigents 
en les àrees, matèries i assignatures i els cicles o cursos de què es tracti.  
 
Pel que fa als altres suports didàctics s’entén tot aquell material educatiu que redueixi la 
presència de paper a l’aula i al centre.  
 
Queda exclòs el material escolar fungible. 
 

5. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ  

 
5.1 Els centres educatius interessats a acollir-se a la convocatòria hauran de presentar la 

sol·licitud emplenada amb la documentació requerida en aquestes bases i a la 

convocatòria corresponent.  

 
5.2 A la sol·licitud tramesa pels centres s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:  

 
5.2.1 Projecte on constin els objectius, procediments, nivells educatius i nombre d’alumnes 

que es preveu que participi en la convocatòria concreta.  

5.2.2 Relació dels llibres de text o altres suports didàctics. 

5.2.3 Pressupost de la despesa prevista. 

5.2.4 La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases.  

5.2.5 Qualsevol falsedat en les dades que es facin constar a la sol·licitud comporta l’exclusió 

del sol·licitant.  

 
6. LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Les sol·licituds, juntament amb la documentació indicada a l’apartat 5.2 de les bases, seran 
presentades pels representants dels centres en el lloc i termini indicats a la convocatòria 
corresponent.  
Si en la presentació de la sol·licitud s’observa alguna deficiència, incoherència o hi manca 
algun dels documents necessaris per la valoració de l’ajut, l’Ajuntament ho notificarà 
directament a l’interessat/da per tal que en el termini de 10 dies pugui esmenar la falta. Si en 
aquest termini no es produeix l’esmena i/o no s’aporta la documentació sol·licitada, 
s’entendrà que es desisteix de la petició i prèvia resolució, s’arxivarà sense més tràmits.  
 
7. ADQUISICIÓ I VIGÈNCIA DELS LLIBRES DE TEXT O ALTRES SUPORTS DIDÀCTICS 

 
7.1 Els centres educatiu podran adquirir els llibres de text o altres suports didàctics en els 

proveïdors que lliurement hagin triat. Un cop adquirits, els centres educatius donaran 

d’alta aquests llibres o altres suports didàctics en l’inventari del centre i duran a terme el 

préstec, que es farà de la manera que la comissió de seguiment i gestió de llibres de text o 
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altres suports didàctics consideri més adient per al bon funcionament del projecte, 

d’acord amb les directius del consell escolar.  

 
7.2 Els centres educatius han de diversificar els llibres de text o altres suports didàctics que 

s’adquireixin amb aquestes dotacions per tal d’avançar progressivament cap a la gratuïtat 

dels mateixos.  

 
7.3 Els llibres de text o altres suports didàctics adquirits amb càrrec als fons públics seran 

propietat del centre educatiu corresponent. L’alumnat restarà obligat al seu bon ús i 

conservació, i a tornar-los al centre en finalitzar el curs, per tal que siguin revisats amb 

l’objecte de determinar-ne el grau de conservació i la reutilització en cursos següents.  

 
8. CONSERVACIÓ I REPOSICIÓ DELS LLIBRES DE TEXT O ALTRES SUPORTS DIDÀCTICS 

En el supòsit que s’incompleixi l’obligació de conservació per part de l’alumne/a, la comissió 
de seguiment i gestió de llibres de text o altres suports didàctics adoptarà les mesures 
oportunes per exigir la restitució dels llibres de text o altres suports didàctics deteriorats o 
extraviats sense causa que ho justifiqui. En el cas que no es reposi, suposarà la renúncia de 
l’alumne/a a participar en el projecte de reutilització per al curs següent, i s’exigirà el 
reintegrament del cost d’aquest material als pares, mares o tutors/es legals.  
 
9. CRITERIS DE VALORACIÓ  

Els imports atorgats als centres sol·licitants que compleixin els requisits establerts en aquestes 
bases es determinaran en funció de:  
a) La presentació del projecte amb tota la informació requerida. 

 
10.  CONCESSIÓ D’AJUTS 

La quantitat que s’atorgarà a cada centre, es determinarà en funció del nombre de sol·licituds 
rebudes i dels criteris d’ordenació establerts a l’apartat anterior. L’import màxim que es 
concedirà a cada centre en cap cas superarà l’import de la despesa que realitzarà el centre 
per desenvolupar el projecte. L’import mínim de cada convocatòria serà de 600€.  
 
11.  PUBLICACIÓ  

Es procedirà a la publicació de l’acord de concessió al web de l’Ajuntament.  
 
12.  PAGAMENT 

L’Ajuntament ingressarà els imports d’aquestes subvencions als centres en dos lliuraments; el 
primer es tramitarà en concepte de bestreta en un termini màxim de seixanta dies des de la 
data d’acord de concessió de la subvenció per part de la Junta de Govern Local, per un import 
equivalent al 50% de la quantitat atorgada un cop resolta la convocatòria, i el segon, del 50% 
restant, un cop s’efectuï la justificació d’acord amb aquestes bases.  
 
 
 
 



 
 

11 
 

13.  JUSTIFICACIÓ  

Els centres educatius han de justificar la despesa realitzada en l’adquisició de llibres de text o 
altres suports didàctics davant de l’Ajuntament, com a data límit, indicada a la convocatòria 
corresponent, aportant la documentació següent: 

- Relació de despeses, la qual ha d’indicar la relació de factures a càrrec del centre, on 

s’especifiquen el número, la data, la identificació fiscal del proveïdor, el concepte i 

l’import. Les despeses han d’incloure les que s’hagin realitzat i que havien estat 

indicades en el projecte inicial.  

- Original, fotocòpia compulsada de les factures pagades incloses a la relació indicada 

al punt anterior d’aquest apartat i els justificants de pagament respectius. 

S’acceptaran les factures digitals.  

- Relació d’ingressos, on s’indiqui: 

o Import aportat per les famílies participants en el projecte tal com es va 

preveure en el projecte. SI no s’han produït aportacions caldrà indicar-ho 

expressament.  

o Aportacions econòmiques destinades al projecte, procedents d’altres 

administracions o entitats. Si no s’han produït aportacions caldrà indicar-ho 

expressament.  

Els beneficiaris han de conservar durant quatre anys a disposició de l’Ajuntament, els documents 
de suport de la justificació de les subvencions als quals fan referència aquestes bases.  
 

14.  COMPLEMENTARIETAT DELS AJUTS 

Els centres beneficiaris i el seu alumnat podran participar en les convocatòries de subvencions 
que, amb la mateixa finalitat (adquisició de llibres de text o altres suports didàctics), convoquin 
altres administracions públiques i ens públics o privats, sempre que l’import de les subvencions 
concurrents no superi el cost de l’activitat subvencionada.  
 

15.  CONTROL 

Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si s’escau, els 
requereixi l’Ajuntament.  
L’Ajuntament pot inspeccionar el desenvolupament dels programes i les actuacions 
subvencionades per tal de comprovar el compliment de l’objecte de la subvenció.  
 

16.  OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

Els centres que resultin ser beneficiaris de la  subvenció, queden obligats a:  
- Estar al corrent de les obligacions tributàries i contractuals amb l’Ajuntament, amb 

altres Administracions públiques, així com amb la Hisenda Pública i la Seguretat Soci al.  

- Destinar íntegrament els imports rebuts a les actuacions que són objecte d’aquesta 

subvenció.  

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que siguin realitzades pels 

òrgans municipals, aportant quanta informació li sigui requerida en l’exerc ici 

d’aquestes actuacions i que estiguin relacionades amb a la concessió de la subvenció.  
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Per participar en aquest projecte han de ser requisit indispensable que les famílies abonin la 
quota de l’AMPA.  
 

17.  PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA ON S’APLICARÀ LA SUBVENCIÓ 

Els pressupostos municipals de l’exercici corresponent a l’any de la convocatòria, inclouran una 
partida pressupostària amb l’import que es destinarà al pagament de la subvenció.  
A l’exercici 2022 la partida pressupostària on s’imputarà és la 320.480.03 Subvenció Reciclatge 
llibres que disposa d’un import de 7000€. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
5.1.- Altes i modificacions rebuts cementiri exercici  2021, pels padrons del 2022 
 
 
Vista la relació d’altes i modificacions que hi han hagut al cementiri municipal durant l’any 2021 
 
 
S’ACORDA 
 
 
Aprovar les altes i modificacions que  hi han hagut en el padró del Cementiri Municipal durant 
l’any 2021, i fer arribar aquesta relació al Consell Comarcal de la Selva, per tal que faci  els canvis 
corresponents, i actualitzar el padró de cementiri que s’ha de cobrar aquest any 2022.  
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
5.2.- Autorització trasllat de restes difunt F.P.G. 
 
 
Atesa  la sol.licitud d’exhumació i trasllat de restes efectuada per la Sra. M.P.R. per poder 
traslladar les restes del seu pare 
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S’ACORDA 
 
 
Autoritzar el trasllat de restes del difunt F.P.G. del nínxol núm. 2 del carrer Sant Miquel (nínxol de 
lloguer), al nínxol núm. 145 del Cr Sant Antoni (nínxol de propie tat), previ el pagament de les 
corresponents taxes municipals. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.3.- Altes Recaptació Gener 2022 
 
 
Vista la relació d’altes de Recaptació corresponent al mes de Gener 2022 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Acceptar aquestes altes per un import de 18.636,17€. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
5.4.- Aprovació de factures 
 
 
 

APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS (FASE ADO) 
I/O RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS (FASE O) 

 
 
Antecedents 
 

1. Els serveis de comptabilitat de la corporació han elaborat les següents relacions comptables, 
que figuren a l’expedient, per tal de procedir a les operacions de reconeixement i liquidació 
de la despesa: 
 

a. Relació O/2022/9, corresponent a les despeses en matèria de contractació, contractes 
patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial. 
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2. La Intervenció de la corporació ha emès el/s corresponent/s informe/s, si s’escau.  

 
3. D’acord amb la normativa vigent, el reconeixement i la liquidació d’obligacions derivades dels 

compromisos de despeses legalment adquirits correspon a la presidència de la corporació.  
 

 
Fonaments jurídics 
 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals 
 

- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos; 

 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 

 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de 

règim local de Catalunya; 
 

- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’Arbúcies per a l’exercici 2022; 
 

D’acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats, i de conformitat amb l’article 53.1 g) 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i l'article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, on s’estableix que l'Alcalde és el competent pel desenvolupament de la gestió 
econòmica d'acord amb al pressupost aprovat sempre que la despesa no superi el 10% dels 
recursos ordinaris, 
 
S’ACORDA: 
 
 
L’autorització, disposició i obligació (Fase ADO) i/o reconeixement de l'obligació (Fase O) de les 
despeses en matèria de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat 
patrimonial incloses a la relació O/2022/9, que s’annexa a aquesta resolució, amb el següent 
detall: 
 

Nº Relació Data Import brut Descomptes Import líquid 

O/2022/9 21/02/2022 55.497,65€ 1.265,76€ 54.231,89€ 
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A continuació es datalla el llistat de factures incloses en la relació indicada anteriorment:  
 

X2021001560 ALDARSU INVERSIONES SL 220,00 

X2021004624 ALUMBRADOS VIARIOS SA 260,76 

X2022000455 AMBAR ASSOCIACIO 850,90 

X2022000456 AMBAR ASSOCIACIO 850,90 

X2022000354 ANNA MORALES ISAAC 60,50 

X2022000385 ANNA MORALES ISAAC 850,00 

X202200446 ANNA MORALES ISAAC 901,00 

X2022000234 ARC ARBUCIES CERAMIQUES SL 332,59 

X2022000452 ARIADNA - TERESA GOMEZ MATEU 510,00 

X2022000246 ASSOCIACIO MONTSENY GUILLERIES - TOM 1.028,50 

X2022000230 ASSOCIACIO MONTSENY GUILLERIES - TOM 1.617,26 

X2022000242 ASSOCIACIO MONTSENY GUILLERIES - TOM 3.646,50 

X2022000303 ASSOCIACIO MONTSENY GUILLERIES - TOM 724,59 

X2022000245 ASSOCIACIO MONTSENY GUILLERIES - TOM 4.025,43 

X2021003608 BENITO URBAN SLU 131,70 

X2021004640 CODETICKETS SL 33,92 

X2022000039 CODETICKETS SL 53,75 

X2022000497 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 64,85 

X2022000490 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 52,63 

X2022000491 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 206,24 

X2022000489 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 309,55 

X2022000423 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 850,92 

X2022000686 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 160,82 

X2022000282 CONSORCI LOCALRET 773,14 

X2021004365 CROSSBASA SL 1.675,00 

X2022000393 DAVID CALVO COROMINA - ARQUITECTE 2.359,50 

X2022000393 DAVID CALVO COROMINA - ARQUITECTE 2.359,50 

X2022000232 FERRETERIA COMELLA SA 51,96 

X2022000338 FRIT RAVICH SL 174,46 

X2022000160 GIROCOPI SL 146,41 

X2022000160 GIROCOPI SL 309,92 

X2022000268 LA BRUIXA NETEGES GENERALS Y MANTENIMENTS SL 11.689,54 

X2022000269 LA BRUIXA NETEGES GENERALS Y MANTENIMENTS SL 11.689,54 

X2021003708 MARTA TORNES FERRANDO 681,41 

X2022000305 MIGUEL TOMAS RODRIGUEZ 988,57 

X2022000251 MIQUEL CREUS BRUNAT 306,00 

X2022000311 NOSOLOMEDIA SL 385,39 

X2022000277 NOVELEC COSTA BRAVA SL 17,88 



 
 

16 
 

X2022000278 NOVELEC COSTA BRAVA SL 439,85 

X2021004528 NOVELEC COSTA BRAVA SL 85,10 

X2021004530 NOVELEC COSTA BRAVA SL 86,64 

X2021004525 NOVELEC COSTA BRAVA SL 20,35 

X2021004531 NOVELEC COSTA BRAVA SL 80,73 

X2021004529 NOVELEC COSTA BRAVA SL 117,62 

X2021004524 NOVELEC COSTA BRAVA SL 156,85 

X2021004517 NOVELEC COSTA BRAVA SL 19,54 

X2022000215 PRODUCTES MIR SL 275,00 

X2022000285 PROXIMA TELECOM NETWORKS SL 48,90 

X2022000287 PROXIMA TELECOM NETWORKS SL 39,00 

X2022000286 PROXIMA TELECOM NETWORKS SL 48,90 

X2022000528 PROXIMA TELECOM NETWORKS SL 48,90 

X2021004361 RAQUEL BOFILL MARGINET 1.875,50 

X2022000280 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 491,36 

X2022000500 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA 155,77 

X2022000283 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 17,40 

X2022000159 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 80,07 

X2022000403 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 58,64 

      

    55.497,65 

      

  ABONAMENTS   

      

X2021000730 ALDARSU INVERSIONES SL -440,00 

      

      

    -440,00 
 
 
 
Signat electrònicament, 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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6.0.- Urbanisme 
 
6.1.- Llicència d'obra major 21/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 21/2021, per a la construcció d’una 

piscina descoberta d'us privat i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat existent situat 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 4.541,26 €, liquidat provisionalment el 28 de novembre 
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 28 de novembre 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 10 de febrer de 2022, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“….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 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. 



 
 

18 
 

 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: 

 Projecte basic i executiu, degudament signat i visat pel col·legi professional 
corresponent. 

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

 Document acreditatiu del dipòsit de la fiança per garantir la correcta gestió dels 
residus de l’obra, degudament signat per un gestor de residus autoritzat.  

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

 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 any o més que 
no ha exercit en el terme municipal d’Arbúcies.  

 
- Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.2.- Llicència de divisió horitzontal 2/2022 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal amb referència 
019/2022/24I, que diu: 
 

 
<<1 - Antecedents 

En data 26 de gener de 2022 la Sra. Maria Àngels Moré i Arqué sol·licita llicència de divisió 
horitzontal de la finca urbana amb referència cadastral 9794913DG5299S0001JX. Adjuntant 
projecte tècnic de parcel·lació urbanística, escriptura proforma d’accés de cabuda i escriptura 
proforma de divisió de finca, ampliació d’obra, declaració d’edificació i divisió horitzontal.  
 
 
2 - Dades de la finca d’origen 

Segons documentació presentada, les dades de les finca d’origen són les següents:  
 
Finca d’origen descrita amb el núm. 2 en el Projecte de parcel·lació urbanística:  
Situació: Carrer Maus, 15. 17401 Arbúcies. 
Superfície del solar segons projecte de parcel·lació: 81,38 m2 
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Superfície construïda segons projecte de parcel·lació: 242,43 m2 
 
El projecte presentat té com objectiu a partir d’una finca de resultat núm. 2, constituir 2 entitats 
independents, totes elles per l’ús d’habitatge en règim de divisió horitzontal.  
 
 
Finques de resultat en divisió horitzontal (parcel·la de resultat núm. 2):  
 

NÚM. 
D’ENTITAT 

IDENTIFICACIÓ ÚS UBICACIÓ 
PLANTA 

SUP. 
CONSTRUIDA 

TOTAL 

1 Carrer Maus, 15 baixos porxo Planta -1 29,42 

128,91 

1 Carrer Maus, 15 baixos traster Planta -1 18,11 

1 Carrer Maus, 15 baixos habitatge Planta baixa 81,38 
2 Carrer Maus, 15 1r. habitatge Planta 1 75,81 

113,52 
2 Carrer Maus, 15 1r. porxo Planta 1 5,21 
2 Carrer Maus, 15 1r. traster Planta golfes 32,50 

 
Segons projecte de divisió horitzontal, la superfície computable pel càlcul de la densitat màxima 
prevista pel planejament municipal és la següent: 
 
ENTITAT HABITATGE SOTACOBERTA PORXO TRASTER TOTAL SUP. 

COMPUTABLE 

1 81,38  29,42 18,11 128,91 81,38 
 

ENTITAT HABITATGE SOTACOBERTA PORXO TRASTER TOTAL SUP. 
COMPUTABLE 

2 75,81 32,50 5,21  113,52 81,02 

 

 
 Total superfície construïda destinada a l’ús residencial = 162,40 m2 

 
Càlcul densitat màxima : 162,40 m2 / 80 = 2 habitatges 

 
 
Finques de resultat en divisió horitzontal (parcel·la de resultat núm. 3):  
 

NÚM. 
D’ENTITAT 

IDENTIFICACIÓ ÚS UBICACIÓ 
PLANTA 

SUP. 
CONSTRUIDA 

TOTAL 

1 Carrer Montseny, 10 garatge Planta baixa 39,60 

161,03 

1 Carrer Montseny, 10 habitatge Planta 1 47,00 
1 Carrer Montseny, 10 habitatge Planta 2 47,00 

1 Carrer Montseny, 10 balcó Planta 2 1,25 
1 Carrer Montseny, 10 Caixa 

d’escala 
Planta 3 5,42 

1 Carrer Montseny, 10 terrassa Planta 3 20,76 

 
Segons projecte de divisió horitzontal, la superfície computable pel càlcul de la densitat màxima 
prevista pel planejament municipal és la següent: 
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ENTITAT HABITATGE TERRASSES GARATGE SUP. 
COBERTA 

TOTAL SUP. 
COMPUTABLE 

1 94,00 22,01 39,60 5,42 161,03 116,01 

 
 
 Total superfície construïda destinada a l’ús residencial = 116,01 m2 

 
Càlcul densitat màxima : 116,01 m2 / 80 = 1 habitatge 

 
 
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 sota coberta 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 en la parcel·la 
resultant núm. 2 de 162,40 m2, equivalent a una densitat màxima de 2 habitatges i en la parcel·la 
resultant núm. 3 és de 116,01 m2, equivalent a una densitat màxima de 1 habitatge, suficients en 
els dos casos per permetre la densitat plantejada en el projecte. Els edificis s’ajusten al 
planejament vigent i la divisió proposada no impedeix el seu aprofitament. Atès que els edificis se 
situen 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’arquitecta tècnica Maria Àngels Moré i Arqué, amb núm. de visat V/W.20.3743.  
 
Condicions: 
No hi han condicions a observar 
 
Advertiments:   
El present informe s’emet en base a la presumpció de veracitat de les dades contingudes en el 
projecte presentat.>> 
 

S’ACORDA: 

 
- Atorgar llicència de divisió horitzontal, amb número d’expedient 1/2022, d’acord amb 

l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal amb referència 019/2022/24I. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa de la present llicència per un import de 75,00 €, 
liquidada provisionalment el 27 de gener de 2022. 
 

- Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·l icitant. 
 
 
 
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 certifico a l’efecte 
que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
 
 
Signat electrònicament, 
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