
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 DE JUNY DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000021  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 15 de juny 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 8 de juny de 
2020.  
 
2.0.- Comerç 
 
2.1.- Adhesió a la Plataforma de Comerç Local de la Diputació de Girona. 
 
 
Adhesió a la Plataforma de Comerç Local de la Diputació de Girona. 
 
 
La Diputació de Girona posa a l’abast dels ajuntaments una plataforma de comerç electrònic per 
tal que hi puguin inscriure els establiments del municipi que ho desitgin.  
 
Concretament la Diputació de Girona, per mitjà del Servei de Promoció i Desenvolupament 
Econòmic Local, posa a disposició dels ens adherits els serveis següents:  

 
• Accés a la plataforma a nivell d’usuari, que permet el control i el registre dels comerços 
al municipi.  
 
• Formació bàsica en la utilització de la plataforma.  



 
 

 

 
 

 
• Suport en la utilització de la plataforma. 

 
L’ajuntament d’Arbúcies amb l’objectiu d’aprofitar la plataforma per promoure i incentivar el 
comerç local i alhora proporcionar: 

 
•Un punt d’accés al comerç electrònic per als comerços municipals. Així se n’augmenta la 
visibilitat i les possibilitats de negoci.  
 
• Un punt des del qual els ciutadans tindran accés als comerços locals per poder fer 
comandes. 
 

S’ACORDA: 
Adherir-nos a la plataforma de comerç local de la Diputació de Girona 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Festes 
 
3.1.- Acord Festa Flabiol 2020 
 
 
Acord Festa Flabiol 2020 
 
 
 
Vista la RESOLUCIÓ CLT/1195/2020, de 27 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del 
Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la 
convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de festivals i trobades 
nacionals de cultura popular i tradicional per a l'any 2020 (ref. BDNS 508056). 
 
S’ACORDA: 
 
·Sol·licitar la subvenció per a la 36a Festa del Flabiol que es realitza el mes de novembre del 2020 
amb un import de 12.700 €  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Sol.licitud pagament fraccionat llic. obertura activitat innòcua 
 
 
Sol.licitud pagament fraccionat llic. obertura activitat innòcua 
 
 
Vista la petició d’Anna Colomer Campeny sol.licitant el pagament fraccionat de la taxa 
corresponent a la llicència d’obertura d’una activitat innòcua, 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el fraccionament sol.licitat  que ascendeix a 237’50€, assenyalant-se com terminis e 
imports els següents: 
 
-29/05/2020  79,16€ ( ja pagats) 
-29/06/2020  79,16€ 
-29/07/2020  79,18€ 
 
El pagament es farà en efectiu a les oficines municipals. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.2.- Aprovació de factures 
 
 
Aprovació de factures 
 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

X2020001798 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.202,43 

X2020001834 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 1.625,24 

X2020001839 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.426,70 

X2020001371 CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA 157,45 

X2020002165 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA - CAGSA 482,20 

X2019001357 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 193,37 

X2020000866 INSTAL·LACIONS SALVANS SL 1.428,84 



 
 

 

 
 

X2020000253 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL - AGÈNCIA HABITATGE 190,19 

X2020001494 JOAN BOHER FRIGOLA - JOAN DE BOER, DINAM.LECT. 187,00 

X2020000505 JOAN FERRANDO TORRENT 847,00 

X2020000303 JOAQUIN EXPOSITO FORNERS 272,25 

X2020002163 JOSEP REUS PALAU - REPSOL 271,82 

X2020002164 JOSEP REUS PALAU - REPSOL 83,75 

X2019000073 MANZANO ARBÚCIES SL 65.754,03 

X2020001645 MANZANO ARBÚCIES SL 140,36 

X2020000303 MARIA IGLESIAS VALLS 272,25 

X2020000302 MARIA VIÑAS POU 726,00 

X2020000350 NOSOLOMEDIA SL 382,36 

X2020001613 Q.C. QUÍMICA PER LA CONSTRUCCIÓ SL 121,00 

X2020001656 REBOGESTIÓ SL 2.879,80 

X2019001997 REBOGESTIÓ SL 3.630,00 

X2019001994 REBOGESTIÓ SL 2.420,00 

X2020002173 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA 20,91 

X2020002167 SOLRED SA 1.242,82 

X2020001198 SUD ENERGIES RENOVABLES SL 5.428,92 

X2020001198 SUD ENERGIES RENOVABLES SL 3.783,56 

X2020001676 TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU 17,40 

X2020001675 TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU 17,40 

X2020001861 TRAFAD S.COOP.C.L 2.080,00 

X2020001858 TRAFAD S.COOP.C.L 3.021,03 

X2020001857 TRAFAD S.COOP.C.L 682,44 

X2020001680 VODAFONE ESPAÑA SAU 275,26 

      

    103.263,78 

      

  
Anul·lar la següent factura aprovada per error a la 
JGL 01/06/2020:   

X2020000607 ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTSENY 2.420,00 

      

 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 

 
 

5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Aprovació certificació d'obres núm. 5 obra: Reforma i ampliació Hotel d'Entitats per a 
convertir-lo a Llar d'avis municipal. 
 
 
Aprovació certificació d'obres núm. 5 obra: Reforma i ampliació Hotel d'Entitats per a convertir-lo 
a Llar d'avis municipal. 
 
 
Aprovació de la certificació d’obres núm. 5 de Manzano Arbúcies, SL relativa a les 
obres de reforma i ampliació de l’Hotel d’entitats per a convertir-lo en llar d’avis 
municipal  
 
 

S’ACORDA: 
 
 
 
Aprovar la certificació d’obres núm. 5, presentada per MANZANO ARBÚCIES, SL, per les 
obres de reforma i ampliació de l’Hotel d’entitats per a convertir-lo en llar d’avis 
municipal, per l’import, IVA inclòs, de 43.465,00 €  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.2.- Autorització de l'inici de les obres de la llicència d'obra major 12/2019 
 
 
Autorització de l'inici de les obres de la llicència d'obra major 12/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
S’ACORDA: 
- Autoritzar l'inici de les obres de la llicència d'obra major, amb número d’expedient 12/2019, per 

construir un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Rec de la Plana 6, a favor de Francesc 
Mendez Martin. 

- Mantenir la vigència de les següents condicions d’execució de l’obra projectada: 

 Ateses les pautes de correcció arquitectònica fixades pel planejament, els acabats de 
façana hauran de ser a base de colors neutres que s’integrin suficientment en l’entorn de 
què formen part, no admetent-se els panell de formigó vist de color gris. 

 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. 

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

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
6.1.- Parada de mercat municipal de 6 metres lineals  
 
 
Vista la petició de muntar una parada al mercat municipal  
 
S’ACORDA 
 
Autoritzar a Marta Pierola Trias la possibilitat de poder muntar una parada al mercat 
municipal dels diumenges per la venda de fruites i verdures, a partir de diumenge 21 de 
juny del 2020. La parada seria de 6 metres lineals. 
 
La quota de l’any 2020 es faria efectiva per trimestres avançats. L’import que li 
correspondria pagar durant tot l’any seria de 316,80€/ anuals, a dividir pels quatre 
trimestres de l’any. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Precs i preguntes 
 
No es presenten més temes a tractar.  
 
 
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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