
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29 DE JUNY DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000023  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 29 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 endata 22 de juny 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 quilometratge del personal Ajuntament per 
desplaçaments : 
 

X2020002166 ASSESSORS GESTIÓ LOCAL EMPRESARIAL SL 3.424,30 

X2020001840 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 885,36 

X2020001840 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 23.367,55 

X2020000049 DAVID CALVO COROMINA - ARQUITECTURA 2.359,50 

X2020001066 FERRETERIA COMELLA SA 2.858,75 

X2020001813 FUSTERIA I MOBLES ARBÚCIES SL 122,09 

X2020001710 HERMANOS ALUM SL 32.089,78 



 
 

 

 
 

X2020001795 RECICLATGES TAMAYO SL 915,20 

X2019001908 SERROT ASCENSORES SL 200,52 

X2020001800 SORIGUÉ SA 246,84 

X2020001765 TALLER I MOTOS MOLIST SL 180,85 

      

    66.650,74 

      

TOTAL QUILOMETRATGE PERSONAL AJUNTAMENT PER 
DESPLAÇAMENTS :  
J.V.P.----12.03.2020--17,48€                                                                                           
J.V.P. --05.06.2020 -- 17,48 € 
J.G.G.  (maig i juny)  -- 255,14 €    

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Medi ambient 
 
3.1.- Ratificació del Decret d'Alcaldia d'adhesió a la Setmana Europea de l'Energia Sostenible 
2020 
 
 
RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA PER L’ADHESIÓ A LA SETMANA EUROPEA DE L’ENERGIA 
SOSTENIBLE 2020 
 
S’ACORDA :  
 
La ratificació del Decret d’alcaldia dictat en data 23 de juny de 2020, d’adhesió a  la Setmana 
Europea de l’Energia Sostenible 2020,  i que literalment es transcriu a continuació :  
 
<< 

DECRET D’ALCALDIA 
 
L’ Alcalde-President de l’Ajuntament d’Arbúcies, Comarca de la Selva:  
L’Ajuntament d’Arbúcies ha tingut coneixement de la celebració de la Setmana Europea de 
l’Energia Sostenible 2020  durant els dies del 22 al 26 de juny amb la finalitat de difondre a la 
població recursos virtuals sobre la temàtica energètica i promoure l’empoderament de la 
ciutadania i la seva implicació de la campanya d’enguany sota el lema “1001 maneres d’estalviar 
energia” 
 
HE RESOLT 
 
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Arbúcies a la Setmana Europea de l’Energia Sostenible 
2020.>> 



 
 

 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Bonificació 95% de l'ICIO de la llicència d'obra menor 8/2020 
 
 
Bonificació 95% de l'ICIO de la llicència d'obra menor 8/2020 
 
 
Vista la instància presentada per Marcel Casas Tarrés el 27 d’abril de 2020, amb registre d’entrada 
E2020002246, en la qual sol·licita una bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i Obres de la llicència d’obra menor, amb número d’expedient 8/2020, per a la 
construcció de dos murs de rocalla per reconstruir marges esllavissats situats a la part posterior de la 
parcel·la ubicada al carrer Turó de Montsoriu, 22. 
 
Vist que l’article 7.4 de l’Ordenança Fiscal numero  4 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i Obres, estableix que s’aplicarà una bonificació del 95% de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques, mediambientals o de foment de 
l’ocupació que ho justifiquin. 
 
Vist que en la sessió ordinària del 24 de febrer de 2020, el Ple de l’Ajuntament va acordar declarar 
d’especial interès per circumstancies socials, totes aquelles obres en finques privades, dirigides a la 
reparació dels danys ocasionats per la borrasca Glòria, que es duguin a terme durant el vigent any 
2020. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Municipal del 18 de juny de 2020 el qual conclou que resulta procedent 
de bonificar el 95% de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i Obres de la present llicència al 
tractar-se d’una obra dirigida a la reparació de danys ocasionats per la borrasca Glòria. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  Aplicar una bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, instal·lacions i Obres de 

la llicència d’obra menor, amb número d’expedient 8/2020, per a la construcció de dos 
murs de rocalla per reconstruir marges esllavissats situats a la part posterior de la parcel·la 
ubicada al carrer Turó de Montsoriu, 22. 

 
Segon -  Retornar al sol·licitant la quantitat de 883,50 € de la liquidació de l’Impost de la present 

llicència, efectuada el 4 de març de 2020. 
 
Tercer -  Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 

 
 

 
4.2.- Llicència d'obra menor 20/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 20/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 20/2020, per a la instal·lació de 

plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum  en un terreny situat al carrer Torrent del Minyó, 
s/n, a favor de Micofora S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 362,43 €. L’import liquidat provisionalment el 5 de maig 
de 2020, va ser de 15,50 €. 
 

- 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 18 de juny de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.......caldrà condicionar l’autorització per a l’inici real i efectiu de l’obra pretesa, a la 
presentació al registre d’entrada municipal dels originals de la documentació següent: 

 La última versió de la memòria tècnica presentada, degudament signada pel tècnic 
que l’ha redactada. 

 Nomenament del contractista, degudament signat. 

 



 
 

 

 
 

 

Més enllà d’això, caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 Un cop finalitzada l’obra caldrà aportar un certificat de col·locació dels panells a emetre 
per la empresa instal·ladora, degudament signat. 

 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” 

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

quantitat de 346,93 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres pendent. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
5.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
5.1.- Proposta d'acord Concurs Grups Locals Festa Major 2020 
 
 
Proposta d'acord Concurs Grups Locals Festa Major 2020 
 
Acceptació Bases reguladores per a l’actuació de grups locals als concerts de festa major 

d’Arbúcies 2020 

Atès que l’actuació de grups locals als concerts de festa major  és un projecte per a donar suport a 

les iniciatives musicals i que els grups, tinguin un espai per difondre els seus treballs.  

Atès que l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Festes s’encarrega de l’organització d’aquest 
concurs. 
 
Atès que s’ha de regular el concurs, per tal d’establir els criteris que seleccionaran els premiats  
 
 
S’ACORDA: 
 
L’acceptació de les bases següents: 



 
 

 

 
 

BASES REGULADORES PER A L’ACTUACIÓ DE GRUPS LOCALS ALS CONCERTS DE FESTA MAJOR 

D’ARBÚCIES 2020 

1. L’objecte del concurs és identificar i donar suport a les iniciatives musicals i que 

els grups, tinguin un espai per difondre els seus treballs. 

2.  Només es podran presentar grups amateurs o que no hagin publicat cap disc 

professionalment 

3. Característiques dels grups: 

- Podran participar grups locals de qualsevol estil musical. 

Els grups han d’estar vinculats al municipi (han d’assajar o un dels seus membres ha 

d’estar empadronat a Arbúcies).  

4.  Per participar al concurs cal presentar :  

- Una fitxa del grup on s’inclourà:  

 Nom del grup. 

  Nom i Cognoms dels components. 

  Fotocopia DNI d’un component del grup d’Arbúcies, telèfon de 

contacte i adreça electrònica. 

 Fotocopia d’algun tipus de documentació que acrediti l’assaig al 

municipi.  

 Breu descripció del grup i dels temes que fan.  

 Han de tenir un repertori mínim de 45 min.  

5. Dels treballs rebuts s’escolliran 6 per participar i actuar en directe a la Festa Major 

d’Arbúcies 2020, els quals tindran lloc el divendres 24/07, dissabte 25/07 i 

diumenge 26/07 a partir de les 22:00 h.  En total s’entregaran 1.500€ a repartir a 

parts iguals entre tots els components que actuaran.  

6. L’elecció dels grups es realitzarà per sorteig davant de totes els grups sol·licitants. 

7. Les sol·licituds es podran entrar del 6 al 13 de Juliol en format formulari web. 

8. El resultat del concurs es publicarà al web www.arbucies.cat el dia 15 de juliol i es 

comunicarà a tots els grups participants. 

9. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

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



 
 

 

 
 

Els premis/subvencions es pagaran mitjançant transferència bancària. Us recordem que els 
premis/subvencions tributen a Hisenda. 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- 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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