
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22 DE JUNY DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000022  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 22 de juny de 2020 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:00 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 celebrada per la Junta de Govern Local, en data 15 de juny de 2020.  
 
2.0.- Comunicació i noves tecnologies 
 
2.1.- Adhesió al servei de videoconferència per als ens locals Localretmeet 
 
 
Adhesió al servei de videoconferència per als ens locals Localretmeet 
 
 
Vist que el Consorci Localret, que agrupa municipis i entitats municipalistes de Catalunya, té 
atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, l’impuls i/o participació en el 
desenvolupament d'aplicacions i serveis, pels ens locals consorciats. 
 
Atès el que disposa el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i 
en matèria tributària i econòmica, en la seva disposició addicional tercera. 
 
Atès el que disposa el nou apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local (LBRL) introduït pel Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten 
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. 
 



 
 

 

 
 

Atès que el Consorci Localret ha posat en funcionament, un servei de videoconferència per als ens 
locals, anomenat LOCALRETMEET, per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats a distància, 
donant compliment al que estableix la disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, de 17 
de març. 
 
Atès que es tracta d’un servei sense cost, i que la seva durada inicial és de quatre mesos. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Arbúcies està interessat en utilitzar aquest servei per poder celebrar les 
reunions dels seus òrgans col·legiats a distància. 
 
Vistes les condicions generals d’ús del servei, establertes a l’annex 1 i les recomanacions 
establertes en l’annex 2, d’aquest acord. 
 
En virtut de tot això, es proposa adoptar els següents 

 
ACORDS 

Primer.- Aprovar l’adhesió, durant un termini inicial de 4 mesos, al servei de videoconferència 
LOCALRETMEET, que el Consorci Localret ha posat en funcionament per celebrar les sessions dels 
òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment al que preveu la disposició 
addicional tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març. 
 
Segon.- Acceptar les condicions generals d’ús del servei LOCALRETMEET, que consten en l’annex 1 
d’aquest acord. 
 
Tercer.- Adquirir el compromís de seguir les recomanacions per a la utilització del servei 
establertes en l’annex 2 d’aquest acord. 
 
Quart.- Designar el/la responsable d’exercir les tasques de comunicació i gestió del seu espai de 
videoconferència, que consta en el formulari de l’annex 3. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Consorci Localret 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- Contractació del subministrament de quatre equips d'impressió i multifunció en la 
modalitat d'arrendament 
 
 
Vist que l’Ajuntament d’Arbúcies en data 4 de gener de 2018 es va adherir al sistema d’adquisició 
centralitzada del consorci Català pel Desenvolupament Local,  
 
Vist que l’Ajuntament d’Arbúcies en data 12 de juny de 2019 es va adherir a l’acord marc de 
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i 
arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya,  
 



 
 

 

 
 

Atesa la necessitat de renovar l’equip d’impressió de les ubicacions i serveis següents:  
- Brigada Municipal (Almotrans) 
- Ràdio Arbúcies 
- Centre Obert 

 
Atesa la necessitat de disposar d’un nou equip d’impressió al nou Espai d’Aigua i Salut,  
 
S’ACORDA  
 
Primer 
Contractar en la modalitat d’arrendament 4 unitats del Lot 17 – HP 556DN segons el catàleg de 
subministrament d’equips d’impressió i multifunció publicat per UTE REPROGIR CONTROL, segons 
amb les condicions marcades en l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de 
multifunció, que són les següents:  

- Cost mensual arrendament de cada màquina: 1,00 € (+21% IVA) 
- Preu Per Pàgina negre: 0,0150 € (+21% IVA) 
- Preu Per Pàgina color: 0,0900 € (+21% IVA) 

 
Segon 
Notificar aquest acord a Reprogir, com a empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Cultura 
 
3.1.- Sol:licitud de subvenció per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i 
tradicional i l'associacionisme 
 
 
Sol:licitud de subvenció per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i 
l'associacionisme 
 
Vist la RESOLUCIÓ CLT/1194/2020, de 26 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 activitats culturals relacionades amb la 
cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per a l'any 2020 (ref. BDNS 507896). 

 
S’ACORDA: 
 
·Sol·licitar la subvenció per a la FESTA DE LES ENRAMADES per un import màxim de 31.465,50 € 
(50% del pressupost total per a ENRAMADES I CATIFES). 
 



 
 

 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.2.- CESSIO ESPAI H6 TEATRE 
 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada per H6 TEATRE, per la reobertura de les sales 
d’assaig a l’espai polivalent NAUS AYATS, per continuar impartint assajos a partir del mes de juny. 
 
Un cop revisada tota la documentació d’acord amb el compliment dels protocols i normatives 
establertes referents a la prevenció de la COVID-19. 
 
Atès l’informe favorable emès per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, amb les consideracions 
pertinents.  
 
 
S’ACORDA :  
 
Autoritzar a H6 TEATRE a la utilització d’una sala ubicada a l’espai polivalent NAUS AYATS, 
condicionada al compliment de les consideracions estipulades en l’informe emès per la regidoria.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- Educació i ensenyament 
 
4.1.- DEVOLUCIÓ MATRÍCULA JARDINET REBECA VALENTINA TINTARU 
 
 
DEVOLUCIÓ MATRÍCULA JARDINET REBECA VALENTINA TINTARU 
 

 
Devolució import matrícula jardinet i devolució import quota de març R.V.T.  
 
 
Atès que l’alumna R.V.T. va començar a la llar d’infants el Jardinet el dia 2 de març 
 
Atès que va haver de fer un període d’adaptació i que, per tant, durant les primeres setmanes 
assistia només una hora al dia al centre 
 
Atès que el dia 13 de març el centre es va haver de tancar pel confinament, degut al COVID-19 
 



 
 

 

 
 

Vist l’informe tècnic on s’explica la situació familiar (el pare, aquest mes de maig ha mort de 
càncer i la mare marxa a viure a fora, i per tant no reprendrà el servei de la llar al setembre) 
 
Ates que la R.V.T. només ha assistit 6 dies al centre, amb un total de 9 hores  
 
S’ACORDA:  
 
Retornar els 150€ de matrícula de la llar d’infants 
 
Retornar els 75€ que ha pagat del mes de març  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- Esports 
 
5.1.- reobertura sales de dansa 
 
 
reobertura sales de dansa 
 
 
Vista la sol.licitud i documentació presentada per l’ESCOLA DE DANSA, per la reobertura de les 
sales ubicades a l’espai polivalent NAUS AYATS, per continuar impartint classes durant el mes de 
juny. 
 
Un cop revisada tota la documentació d’acord amb el compliment dels protocols i normatives 
establertes referents a la prevenció de la COVID-19. 
 
Atès l’informe favorable emès per l’àrea d’Activitat Física i Esports de l’Ajuntament, amb les 
consideracions pertinents.  
 
 
S’ACORDA :  
 
Autoritzar a L’ESCOLA DE DANSA a la utilització de les sales ubicades a l’espai polivalent NAUS 
AYATS, condicionada al compliment de les consideracions estipulades en l’informe emès per la 
regidoria.  
 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 

 
 

 
5.2.- SOL·LICITUD INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER FER CASAL ESTIU PER PART DEL CLUB 
TENNIS ARBÚCIES 
 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada pel Club Tennis Arbúcies, demanant  la utilització de 
diversos espais esportius municipals, per poder fer el casal d’estiu del Club Tennis. 
 
Un cop revisada tota la documentació d’acord amb el compliment dels protocols i normatives 
establertes referents a la prevenció de la COVID-19. 
 
Atès l’informe favorable emès per l’àrea d’Activitat Física i Esports de l’Ajuntament, amb les 
consideracions pertinents.  
 
 
S’ACORDA :  
 
Autoritzar al Club Tennis Arbúcies a la utilització dels diferents espais esportius que sol·liciten, 
condicionada al compliment de les consideracions estipulades en l’informe emès per la regidoria.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.3.- CESSIÓ DE DIVERSOS ESPAIS ESPORTIUS PER PODER FER EL CAMPUS DE FUTBOL DE L'EFA 
 

 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada per L’ESCOLA DE FUTBOL ARBUCIENCA, per la 
utilització de diferents espais esportius per poder fer el campus de futbol d’estiu durant el mes de 
juny i juliol. 
 
Un cop revisada tota la documentació d’acord amb el compliment dels protocols i normatives 
establertes referents a la prevenció de la COVID-19. 
 
Atès l’informe favorable emès per l’àrea d’Activitat Física i Esports de l’Ajuntament, amb les 
consideracions pertinents.  
 
 
S’ACORDA :  
 
Autoritzar a L’ESCOLA DE FUTBOL ARBUCIENCA la utilització dels diferents espais esportius 
municipals sol·licitats, condicionada al compliment de les consideracions estipulades en l’informe 
emès per la regidoria.  
 



 
 

 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.4.- CESSIÓ PISTA PAVELLÓ CAN PONS PER ENTRENAMENTS DEL CLUB BÀSQUET ARBÚCIES 
 
 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada pel CLUB BÀSQUET ARBÚCIES per la utilització del 
poliesportiu de Can Pons, per poder continuar fent entrenaments. 
 
Un cop revisada tota la documentació d’acord amb el compliment dels protocols i normatives 
establertes referents a la prevenció de la COVID-19. 
 
Atès l’informe favorable emès per l’àrea d’Activitat Física i Esports de l’Ajuntament, amb les 
consideracions pertinents.  
 
 
S’ACORDA :  
 
Autoritzar al CLUB BÀSQUET ARBÚCIES la utilització de la pista del pavelló de Can Pons per fer 
entrenaments, condicionada al compliment de les consideracions estipulades en l’informe emès 
per la regidoria.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
5.5.- SOL. CLUB PATINATGE ARBÚCIES PER FER ENTRENAMENTS PISTA CAN PONS 
 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada pel CLUB PATINATGE  ARBÚCIES per la utilització de 
la pista poliesportiva de Can Pons, per poder continuar fent entrenaments. 
 
Un cop revisada tota la documentació d’acord amb el compliment dels protocols i normatives 
establertes referents a la prevenció de la COVID-19. 
 
Atès l’informe favorable emès per l’àrea d’Activitat Física i Esports de l’Ajuntament, amb les 
consideracions pertinents.  
 
 
S’ACORDA :  
 



 
 

 

 
 

Autoritzar al CLUB PATINATGE ARBÚCIES a la utilització de la pista poliesportiva de Can Pons per 
fer entrenaments, condicionada al compliment de les consideracions estipulades en l’informe 
emès per la regidoria.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.6.- SOL·LICITUD REANUDACIÓ ENTRENAMENTS POST COVID 19 CLUB TENNIS TAULA 
 

 
Vista la sol·licitud i documentació presentada pel CLUB TENNIS TAULA ARBÚCIES per la utilització 
del poliesportiu de Can Delfí, per poder continuar fent entrenaments. 
 
Un cop revisada tota la documentació d’acord amb el compliment dels protocols i normatives 
establertes referents a la prevenció de la COVID-19. 
 
Atès l’informe favorable emès per l’àrea d’Activitat Física i Esports de l’Ajuntament, amb les 
consideracions pertinents.  
 
 
S’ACORDA :  
 
Autoritzar al CLUB TENNIS TAULA ARBÚCIES la utilització de la pista del poliesportiu de Can Delfí 
per fer entrenaments, condicionada al compliment de les consideracions estipulades en l’informe 
emès per la regidoria.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Festes 
 
6.1.- Premis dibuixos Enramades 2020 
 
 
Premis dibuixos Enramades 2020 
 
 
Atès que el concurs de dibuix per a les Enramades és un projecte complementari per tal que els 
alumnes dels Centres escolars Dr. Carulla i Vedruna puguin participar activament en la festa  
 
Atès que l’Ajuntament, a través del PLE DELS INFANTS s’encarrega de l’organització d’aquest 
concurs  
 



 
 

 

 
 

Atès que hi ha partida destinada a aquests premis 924.226.99.11 
 
Ateses les bases aprovades per JG el dia 26/05/2020: 
 
1. BASES REGULADORES DELS PREMIS “CONCURS DIBUIX ENRAMADES 2020”  
 
1.1. OBJECTE  
 
El Ple dels Infants juntament amb la Regidoria de Festes convoquen el 4t Concurs de Portades del 
Programa d’Enramades 2020 amb l’objectiu de fer partícips els alumnes dels 2 centres d’educació 
primària del poble (Dr. Carulla, Escola Vedruna) de la festa de les Enramades.  
L’Ajuntament vol recolzar i premiar aquells estudiants que han realitzat els millors dibuixos de les 
Enramades durant el curs vigent.  
 
1.2. TEMÀTICA  
 
Els dibuixos presentats han d’estar relacionats amb les Enramades i han de ser una obra original i 
inèdita.  
Les il·lustracions es poden fer en qualsevol estil o tècnica que permeti ser fotoreproduïdes i 
impreses a quatre colors. Per aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents 
ni tampoc relleus i/o volums enganxats.  
 
El format del dibuix haurà de ser mida A4 horitzontal, on el concursant haurà d’incloure un únic  
lema: “Enramades Confinades” 
 
1.3. PARTICIPANTS  
Alumnes de 1r a 6è de primària de les escoles Dr. Carulla i Vedruna.  
 
 
 
 
 
1.4. COMISSIÓ QUALIFICADORA  
 
Un cop presentats els dibuixos, una comissió qualificadora decidirà quins són els premiats.  
El tribunal estarà format per la tècnica de festes, el Regidor d’Educació o persona a qui es delegui 
la responsabilitat i la tècnica de cultura.  
 
1.5. CRITERIS DE VALORACIÓ  
 
El tribunal valorarà els següents aspectes dels treballs presentats:  
a. la creativitat de la proposta,  

b. la seva capacitat comunicativa,  

c. l’adequació a la temàtica festiva  

d. la versatilitat per adaptar-se a diferents formats.  
 



 
 

 

 
 

El jurat es reserva el dret a declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s’ha presentat a 
concurs cap treball que compleixi els requisits mínims de qualitat.  
 
1.6. ELS PREMIS  
 
D’entre tots els dibuixos presentats, se’n escolliran 3 per a cada categoria: cicle inicial d’educació 
primària (1r i 2n), 2n cicle d’educació primària (3r i 4t) i cicle superior d’educació primària (5è i 
6è). S’entregaran 3 premis, un de cada categoria, que seran considerats guanyadors:  
- Pack de material acadèmic valorat en 50€ (es podran recollir a l’establiment indicat per 
l’Ajuntament “Jeimar”, pels guanyadors)  
 
El jurat serà el responsable d’escollir quin dels tres dibuixos guanyadors serà el que anirà a la 
portada del programa de les Enramades Confinades. Els altres 2 més els sis que hauran estat 
finalistes ocuparan un espai dins el programa i tots s’identificaran amb els noms i cognoms dels 
autors.  
 
 
1.7. TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS  
 
L’últim dia de presentació serà el 18 de maig. Tots els participants hauran de penjar una foto del 
seu dibuix al link que facilitaran els tutors de les escoles, juntament amb les dades que es 
demanin.  
 
 
1.8. COMUNICACIÓ DELS DIBUIXOS GUANYADORS  
 
Els noms dels guanyadors es donaran a conèixer a les direccions de les escoles tan punt el jurat 
hagi arribat a un veredicte, i tot seguit sortirà a la pàgina web de l’ajuntament: www.arbucies.cat  
Els tres dibuixos guanyadors seran propietat de l’Ajuntament d’Arbúcies, així com tots els drets 
d’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i exposició.  
L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte d’aquestes bases. 
 
S’ACORDA: 
 
Atorgar els següents premis: 
 

Categoria   1r premi (pack 
material 50€) 

2n premi  3r premi  

Cicle inicial  J.D.S A.P.L B.G.P 

Cicle mitjà  M.C.S E.C.B A.P.G 

Cicle superior  F.H.P B.R.D E.M.M 

 
El dibuix que anirà a la portada serà el de F.H.P. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 

 
 

7.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
7.1.- Aprovació de factures 
 
 
Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA:  
 
Aprovar la següent relació de factures i l’import per indemnització tribunal: 
 

X2020001393 ADO CERRAMIENTOS METÁLICOS SA 254,10 

X2020001686 ÀMBAR ASSOCIACIÓ 850,90 

X2020000974 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 524,09 

X2020001720 ÀRIDS I RECICLATGES VALL D'ARBÚCIES SL 168,30 

X2020001764 BRUC JARDI SLU 145,80 

X2020001788 CONFEDERACIÓ D'HORTICULTURA ORNAMENTAL CAT. 365,90 

X2020001888 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.380,96 

X2020001889 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 27,79 

X2020001959 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 185,28 

X2020001667 CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS 92,01 

X2020001593 CORPORACIÓ MEGATEL SL 1.734,70 

X2020000049 DAVID CALVO COROMINA - ARQUITECTE 2.359,50 

X2020001740 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 244,81 

X2020001067 FERRETERIA COMELLA SA 1.106,22 

X2020001766 FERRETERIA COMELLA SA 27,98 

X2020001671 FIELDTURF POLIGRAS SA 1.028,50 

X2020002074 FISIOARBÚCIES SLP 314,60 

X2020002129 FISIOARBÚCIES SLP 572,00 

X2020002130 FISIOARBÚCIES SLP 520,00 

X2020002131 FISIOARBÚCIES SLP 314,60 

X2020001948 GARSAB SERVEIS GLOBALS SL 300,00 

X2020000033 GIROCOPI 1,21 

X2020000033 GIROCOPI 0,33 

X2020001721 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU 1.471,19 

X2020001432 HERMANOS ALUM SL 32.089,78 

X2020001718 INDUSTRIAL AGUSTÍ 1876 SL 89,13 

X2020001771 JORDI CALLÍS FERRER - GRAFIA 608,79 

X2020001838 JORDI CALLÍS FERRER - GRAFIA 252,94 



 
 

 

 
 

X2020002171 JUAN DALMAU BLANCH 754,50 

X2020000437 MICROGESTIÓ SL 1.016,40 

X2020001247 NEXUS ENERGÍA SA 440,13 

X2020001252 NEXUS ENERGÍA SA 368,78 

X2020000682 PROCURADORS FORESTALS BOSCH SLU 847,00 

X2020001682 PRODINSA SA 157,32 

X2020001741 PRODUCTOS 3B SL 431,44 

X2020002083 RACINGOIL SL 1.452,00 

X2020001885 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 592,94 

X2020001932 TELEFÓNICA DE ESPAÑA SLU 17,40 

X2020001934 TELEFÓNICA DE ESPAÑA SLU 17,40 

X2020001714 TRIMA MOTOR SL 25,00 

X2020000035 UAGEST77 SL 2.662,00 

X2020002001 VODAFONE ESPAÑA SAU 2.345,89 

      

    59.159,61 

      

F.V.T. 
Indemnització 
tribunal 

  36,72 

      

 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- Urbanisme 
 
8.1.- Llicència d'obra menor 44/2019 
 
 
Llicència d'obra menor 44/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 



 
 

 

 
 

- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 44/2019, per a la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum a la Casanova d'en Dorca (veïnat de Ferrer), a 
favor de Vicenç Tarre Perez. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 235,72 €, liquidat provisionalment el 31 de desembre de 
2019. 
 

- 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 17 de juny 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  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

8.2.- Llicència d'obra menor 21/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 21/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 21/2020, per a l’adequació d'edifici 

plurifamiliar d’habitatges per tal de complir amb la normativa d'habitabilitat, situat al carrer 
Montseny, 3, a favor de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria S.A. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 3.198,66 €, liquidat provisionalment el 10 de juny 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. 
 

- Les obres NO es podran iniciar fins que no es presenti al registre d’entrada municipal la 
documentació administrativa pendent, i que es la següent: 
 

 Nomenament de contractista degudament signat (en format original) 

 Declaració censal d’alta del contractista (model 036 de l’Agència Tributària) 

 

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



 
 

 

 
 

 
8.3.- Llicència d'obra menor 23/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 23/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 23/2020, per construir una piscina 

descoberta d'us privat situada al carrer Sant Jaume, 26, a favor de Salvador Fontbona Rovira. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència, per un import de 214,83 €. L’import liquidat provisionalment el 10 de juny 
de 2020, va ser de 109,33 €. 
 

- 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 18 de juny 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.” 

 



 
 

 

 
 

- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals la 
quantitat de 105,50 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
pendent. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.4.- Llicència d'obra menor 25/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 25/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 25/2020, per refer la teulada 

(sense afectació estructural) de la masia de Can Clos (veïnat de Joanet), a favor de Ramon Beulas 
Pascual. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 230,95 €, liquidat provisionalment el 5 de juny 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 18 de juny de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 



 
 

 

 
 

 
“caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 No s’admetrà cap actuació que no estigui específicament recollida en la memòria 
aportada, especialment en relació a la substitució de cap dels elements que configuren 
l’estructura de coberta, en quin cas caldrà la participació d’un tècnic que se’n faci 
responsable i que s’aporti la documentació tècnica necessària (memòria tècnica o 
projecte complet en funció del seu abast). 

 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  
 
 
8.5.- Comunicació prèvia d’obres mínimes 26/2020 
 
 
Comunicació prèvia d’obres mínimes 26/2020 
 
 
Vista la comunicació presentada, i vist que s’han exhaurit els terminis màxims de temps establerts 
per presentar la documentació sol·licitada, 
S’acorda: 
- DECLARAR a l’empara de l’article 48.4 de “l’ordenança reguladora de la intervenció 

administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Arbúcies” el desistiment de 
l’actuació comunicada i deixar sense efecte la comunicació d’obres mínimes, amb número 
d’expedient 26/2020, per arranjar la teulada de l’edifici situat al carrer Doctor Geli, 2, a favor de 
Maria del Pilar Talleda Roquet. 
 

- Notificar al sol·licitant que no està habilitat per executar l’acció comunicada i que cometrà 
una infracció urbanística en cas que l’executi. 
 

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



 
 

 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
9.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
9.1.- Aprovació mesures preventives per a entrar a la Llar de Jubilats 
 
 
Aprovació mesures preventives per a entrar a la Llar de Jubilats 
 
 
A proposta del membres de la Junta de l’Associació de Jubilats d’Arbúcies, i vist que no es 
contradiuen amb l’establert a la Resolució slt/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten 
mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 
contenció de la infecció per SARS-CoV-2.  
 
S’ACORDA :  
 
Aprovar les normes que s’hi relacionen en el full annex, i establir-les a l’entrada i utilització de les 
instal.lacions de la Llar municipal de Jubilats d’Arbúcies.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
9.2.- Canvi titularitat parada mercat municipal 
 
 
Canvi titularitat parada mercat municipal 
 
 
 
Vista la petició de traspàs de la titularitat de la parada de mercat municipal  
 
 
S’ACORDA 
 
 
Autoritzar el canvi de titularitat de la parada de mercat municipal de JOAN ANTONI 
LLORENS ESTEVE a la seva germana JOSEFA LLORENS ESTEVE, a partir de dilluns 
22 de juny del 2020.  

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 

 
 

 
 
10.0.- 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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