
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 DE MAIG DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000017  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 18 de maig de 2020 
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 11 de maig 
de 2020.  
 
 
2.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
2.1.- Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA:  
 
Aprovar la següent relació de factures i l’import total quilometratges del personal Ajuntament per 
desplaçaments Febrer, Març i Abril 2020. 
 

X2020001665 ÀMBAR ASSOCIACIÓ 850,90 

X2020001767 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 96,42 

X2020001355 ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 1.156,49 

X2020001334 ARIADNA-TERESA GÓMEZ MATEU 60,50 



 
 

 

 
 

X2020001471 ARIADNA-TERESA GÓMEZ MATEU 357,00 

X2020001474 ARNAU VILELLA SÁNCHEZ 459,00 

X2020001674 ARSYS INTERNET SLU 494,65 

X2020001391 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 8.593,90 

X2020001388 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 44,97 

X2020001507 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 956,40 

X2020001515 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 4.825,06 

X2020001525 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 4.793,05 

X2020000174 ASSOCIACIÓ PAS AMICS DEL CAMÍ 786,50 

X2020001309 ASSOCIACIÓ TURISME LA SELVA 1.588,26 

X2020001528 AUSATEL ROBÒTICA SLU 205,00 

X2020000219 AUTOREPARACIONS ARBÚCIES SL 1.389,30 

X2020001780 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.426,70 

X2020001663 CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA 248,05 

X2020001463 CORPORACIÓ MEGATEL SL 251,79 

X2020001271 2DOS CALOR & ENERGIA SL 1.519,76 

X2020001038 ESTER COLLELL MANSACHS 229,90 

X2020001449 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 549,59 

X2019000275 FELIP PRATS PARAREDA 4.235,00 

X2020001202 FERRETERIA COMELLA SA 41,47 

X2020001784 GNS. FERNÁNDEZ ARBÚCIES SL 304,52 

X2020001783 GNS. FERNÁNDEZ ARBÚCIES SL 72,59 

X2020001782 GNS. FERNÁNDEZ ARBÚCIES SL 549,88 

X2020001781 GNS. FERNÁNDEZ ARBÚCIES SL 893,88 

X2020001787 GNS. FERNÁNDEZ ARBÚCIES SL 2.033,45 

X2020001575 GRUP ASSOCIAT PELS SERVEIS DE SALUT 500,00 

X2020001220 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU 525,06 

X2020001284 HERMANOS ALUM SL 32.089,78 

X2020001379 HERMES COMUNICACIONS SA 517,60 

X2020000364 HERMES COMUNICACIONS SA 213,25 

X2020001485 INDUSTRIAL AGUSTÍ 1876 SL 14,02 

X2020001339 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 1.680,50 

X2020000835 INSTAL·LACIONS SALVANS SL 2.871,94 

X2020001596 JAUME ROVIRA CUSACHS 700,82 

X2020001486 JMD ARIDOS Y HORMIGONES SL 301,80 

X2020000505 JOAN FERRANDO TORRENT 847,00 

X2020000303 JOAQUIN EXPOSITO FORNERS 272,25 



 
 

 

 
 

X2020001121 JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 11,04 

X2020001716 JORDI BAYÉS PUJOLRÀS - FRUITERIA I CELLER 76,31 

X2020000795 JOSEP BUSQUETS RIBERA 3.562,86 

X2020001794 JOSEP REUS PALAU - APARTHOTEL LES AGUDES 546,92 

X2020001476 KATERYNA SHKARINSKA 323,00 

X2020000472 LIMPIEZAS DEYSE SL 538,74 

X2020000471 LIMPIEZAS DEYSE SL 692,57 

X2020001126 LIMPIEZAS DEYSE SL 692,57 

X2020001125 LIMPIEZAS DEYSE SL 538,74 

X2020001498 LIMPIEZAS DEYSE SL 307,64 

X2020001448 LIMPIEZAS DEYSE SL 100,82 

X2020001489 LIMPIEZAS DEYSE SL 692,57 

X2020001495 LIMPIEZAS DEYSE SL 1.346,77 

X2020001497 LIMPIEZAS DEYSE SL 1.171,66 

X2020001503 LIMPIEZAS DEYSE SL 538,74 

X2020001496 LIMPIEZAS DEYSE SL 6.181,36 

X2020001623 MANZANO ARBÚCIES SL 2.437,91 

X2020000825 MARGARITA BORRELL BASSAS - QUEVIURES CAL GALL 156,59 

X2020000303 MARIA IGLESIAS VALLS 272,25 

X2020001700 MARTA TORNÉS FERRANDO 580,80 

X2020001075 MARTA TORNÉS FERRANDO 113,55 

X2019001923 MASDEU ENGINEER SL 10.560,90 

X2019001923 MASDEU ENGINEER SL 5.750,73 

X2020001413 METALCO SA - GIRONA - 71,27 

X2020000349 NOSOLOMEDIA SL 382,36 

X2020001737 PRODUCTOS 3B SL 1.867,71 

X2020001738 PRODUCTOS 3B SL 400,63 

X2020001739 PRODUCTOS 3B SL 683,34 

X2020000962 RÀDIO MARINA SA 209,63 

X2020001512 RECUPERACIONS MASNOU SL 1.195,67 

X2020001430 SERVEIS I COMPONENTS ARBÚCIES SL - SERCO 88,33 

X2020001403 SOLER TAPISSERS SL 25,95 

X2020001443 TALLER I MOTOS MOLIST SL 301,76 

X2020000884 TALLERES VELILLA SA 515,46 

      

    123.485,15 

      



 
 

 

 
 

TOTAL QUILOMETRATGE PERSONAL AJUNTAMENT PER 
DESPLAÇAMENTS FEBRER, MARÇ I ABRIL 57,02 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Urbanisme 
 
3.1.- Llicència urbanística d’alteració del medi rural (tala de masses arbòries) 6/2020 
 
 
Llicència urbanística d’alteració del medi rural (tala de masses arbòries) 6/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència urbanística d’alteració del medi rural (tala de masses arbòries), amb número 

d’expedient 6/2020, per tallar tots els pins i unes 50 alzines de la parcel·la situada a la Carretera 
GI-550 d'Arbúcies a Sant Hilari Sacalm, Km. 1,400 (finca Can Goita), a favor de Xavier Vila Roura. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència, per un import de 13,95 €. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’expedient sotmès al règim de llicència urbanística 
d’alteració del medi rural (tala de masses arbòries), per un import de 37,50 €. 
 

- Les obres hauran de començar en el termini màxim de 4 mesos i hauran d’acabar en el 
termini màxim de 12 mesos. 
 

- 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’arquitecte 
municipal del 13 de maig de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 

 
 

......caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 No es podran fer desmunts de terres superiors a 1 metre, menys encara en la zona 
propera a la carretera on caldrà respectar les distàncies mínimes obligatòries (zona de 
domini públic i zona de servitud). 

 La present llicència no autoritza l’obertura de noves pistes de desembosc, en quin cas 
caldrà sol·licitar l’autorització corresponent. 

 Un cop finalitzada la tala la finca haurà de quedar suficientment neta de restes 
vegetals i de poda a fi de no incrementar el risc d’incendi forestal. 

 
- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals la 

quantitat de 13,95 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres pendent. 
 
- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals la 

quantitat de  37,50 € en concepte de taxa d’expedient sotmès al règim de llicència urbanística 
d’alteració del medi rural (tala de masses arbòries) pendent. 
 

- Les obres no es podran iniciar  mentre no es presenti al registre de l’Ajuntament els originals 
de la documentació administrativa pendent, i que es la següent: 

 

 Nomenament de contractista, degudament signat. 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.2.- Llicència d'obra menor 7/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 7/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 



 
 

 

 
 

- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 7/2020, per canviar les teules 
trencades d’un dels porxos existents a la finca del Vidal (veïnat del Vidal), a favor de Patrimonial 
Joan Grau S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 9,30 €, liquidat provisionalment el 13 de març de 2020. 
 

- Les obres hauran de començar en el termini màxim de 4 mesos i hauran d’acabar en el 
termini màxim de 12 mesos. 
 

- 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’arquitecte 
municipal del 14 de maig de 2020, 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. 

 Una vegada finalitzats els treballs es deixarà l’entorn en el seu estat inicial.” 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
4.0.- Fora de l’Ordre del dia. 
 
4.1.- Autorització a J.V.P. ampliació terrassa bar. 
 
 
Autorització a J.V.P. ampliació terrassa bar. 
 
Donada la situació d’emergència a causa del COVID-19, i vist que en el procés de desescalada, ja 
s’ha entrat a la FASE 1, pel la que se’s permès, en els cas dels bars, adaptar i obrir les seves 
terrasses amb les mesures sanitàries pertinents; i a en atenció a la sol.licitud presentada. 
 
S’ACORDA :  
 
1r.- Acceptar la sol.licitud i autoritzar a JAUME VIVES i PASCUAL a l’ampliació de l’espai destinat a 
terrassa-bar del seu local situat al carrer Gna. Assumpta, 23, de manera que el pugui habilitar per 
a una capacitat de fins a 10 taules; sempre i quan s’adapti l’espai i es compleixin les mesures 
preventives i sanitàries establertes, i així mateix no interfereixi en voreres i en el pas de vianants 
existents.  
 
2n.- Aquesta autorització tindrà una vigència mentre no s’adopti cap altre acord que així ho 
contradigui, i no tindrà efecte en el cobrament de la taxa corresponent.   
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.2.- Autorització a V.B.A.d'ampliació espai terrassa bar 
 
 
Autorització a V.B.A.d'ampliació espai terrassa bar. 
 
Donada la situació d’emergència a causa del COVID-19, i vist que en el procés de desescalada, ja 
s’ha entrat a la FASE 1, per la que se’s permès, en els cas dels bars, adaptar i obrir les seves 
terrasses amb les mesures sanitàries pertinents; i a en atenció a la sol.licitud presentada. 
 
S’ACORDA :  
 
1r.- Acceptar la sol.licitud i autoritzar a VICTORIA BURRUECOS i ALMANZA a l’ampliació de l’espai 
destinat a terrassa-bar del seu local situat al carrer Sant Jaume, 25, de manera que el pugui 
habilitar per a una capacitat de fins a 10 taules; sempre i quan s’adapti l’espai i es compleixin les 
mesures preventives i sanitàries establertes, i així mateix no interfereixi en voreres i en el pas de 
vianants existents.  
 
2n.- Aquesta autorització tindrà una vigència mentre no s’adopti cap altre acord que així ho 
contradigui, i no tindrà efecte en el cobrament de la taxa corresponent.   



 
 

 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Precs i preguntes. 
 
 
No havent-hi més temes, 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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