
 
 

 

 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 6 DE JULIOL DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000024  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 6 de juliol 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 29 de juny de 
2020.  
 
2.0.- Esports 
 
2.1.- ACORD REINICI ENTRENAMENTS JUDO CAN DELFÍ 
 
 
Vista la sol·licitud i documentació presentada pel CLUB JUDO ARBÚCIES per la utilització de la sala 
de judo 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 JUDO ARBÚCIES a la utilització de la sala de judo  del pavelló de Can Delfí per 
reiniciar els entrenaments, condicionada al compliment de les consideracions estipulades en 
l’informe emès per la regidoria.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Festes 
 
3.1.- Proposta Acord contractació Repúbilca Guerrilla SL per Festa Major 2020 
 
 
Contractació Repúbilca Guerrilla SL per Festa Major 2020 
 
Aprovació de la contractació de República de Guerrilla SL per la celebració de l’acte que tindrà 
lloc el dissabte dia 25 a la tarda, dins els actes programats per la Festa Major 2020 
 
Vist la celebració de la Festa Major 2020, dins els actes programats es realitza l’espectacle 
MOLTES GRÀCIES, un espectacle itinerant per a tots els carrers d’Arbúcies i emès en directe en 
streaming. 
 
Vist el pressupost presentat per REPÚBLICA DE GUERRILLA SL  per l’espectacle MOLTES GRÀCIES  
amb un pressupost de 6.000 € + IVA = 7.260 € 
 
Que el 28% de l’import total d’aquest espectacle ha estat subvencionat per el PROGRAMA.CAT 
 
S’ACORDA: 
 
Contractar REPÚBLICA DE GUERRILLA SL  per l’espectacle MOLTES GRÀCIES que tindrà lloc el 
dissabte dia 25 a la tarda, dins els actes programats per la Festa Major 2020   
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Aprovació de factures 
 
S’ACORDA:  
 
Aprovar la següent relació de factures: 



 
 

 

 
 

 

X2020002076 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 604,49 

X2020002411 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 35.798,13 

X2020002398 CARLES GONZÁLEZ GONZÁLEZ 19.614,10 

X2020001893 CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA 40.402,42 

X2020002382 CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA 25.276,98 

X2020002387 CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA 27.633,96 

X2020002386 CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA 10.724,00 

X2020002383 CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA 21.914,29 

X2020002384 CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA 15.488,00 

X2020002390 ESTRATS DE BOSC SL 23.565,02 

X2020002389 ESTRATS DE BOSC SL 16.522,43 

X2020001816 EXCAVACIONS ROSELL SL 41.011,74 

X2020001818 EXCAVACIONS ROSELL SL 4.507,25 

X2020001511 EXCAVACIONS ROSELL SL 39.903,38 

X2020000365 HERMES COMUNICACIONS SA 213,25 

X2020001305 INSTALSUD 2007 SL 4.413,80 

X2020001305 INSTALSUD 2007 SL 6.597,40 

X2020001305 INSTALSUD 2007 SL 6.756,43 

X2020001326 JAUME ROVIRA JOFRE 544,50 

X2020001778 JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 91,65 

X2020002271 JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 121,20 

X2020001487 LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR SL 1.466,30 

X2020002096 MANZANO ARBÚCIES SL 39.309,88 

X2020002388 MANZANO ARBÚCIES SL 13.108,24 

X2020001903 METALCO SA 55,32 

X2020002062 METALCO SA 446,27 

X2020002075 MIQUEL ÀNGEL PLANA MASÓ 76,23 

X2020000963 RÀDIO MARINA SA 209,63 

X2020001662 SOREA SA 20.061,80 

X2020002355 SOREA SA 9.894,99 

X2020002272 VODAFONE ESPAÑA SAU 275,31 

      

    426.608,39 

      

  ABONAMENTS:   

      

X2020002076 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL -29,14 



 
 

 

 
 

X2020002275 METALCO SA -24,73 

X2020002276 METALCO SA -51,85 

      

    -105,72 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Aprovació certificacions d'obres número 11, 12 i 13 
 
 
Aprovació certificacions d'obres número 11, 12 i 13 
 
 
Aprovació certificacions d’obres núm. 11, 12 i 13, presentades per UTE CAN DELFÍ, relatives a les 
obres d’execució del projecte de piscina climatitzada i remodelació de les piscines lúdiques 
exteriors. Reforma i ampliació de vestidors i noves sales de gimnàs. A la zona poliesportiva de 
Can Delfí 
 
 

S’ACORDA: 
 
 

Aprovar les següents certificacions d’obres presentades per UTE CAN DELFÍ relatives a les obres 
d’execució del projecte de piscina climatitzada i remodelació de les piscines lúdiques exteriors. 
Reforma i ampliació de vestidors i noves sales de gimnàs. A la zona poliesportiva de Can Delfí, el 
detall de les quals s’indica : 
 
 
 

CERTIFICACIÓ D’OBRA DATA OBRA EXECUTADA  

NÚM. 
 

IVA INCLÒS 

11 30/11/2019 297.060,91 

12 31/12/2019 292.166,37 

13 31/01/2020 182.329,97 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 

 
 

 
 
5.2.- Llicència d'obra menor 24/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 24/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 24/2020, per instal·lar un elevador 

en interior d'habitatge unifamiliar existent situat al carrer Damunt, 25, a favor de Juan Serrat 
Bassas. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 550,31 €, liquidat provisionalment l’11 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 25 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.” 

 
 



 
 

 

 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.3.- Llicència d'obra menor 26/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 26/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 26/2020, per a l’adequació d'edifici 

plurifamiliar d’habitatges per tal de complir amb la normativa d'habitabilitat, situat al carrer 
Domènec Refart, 28-30, a favor de Dorseran Serveis de la Construcció S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 4.356,56 €, liquidat provisionalment el 26 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  
 
 
 
6.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
6.1.- Aprovació de conveni amb NATURJOVE per la inserció laboral de joves en risc d'exclusió. 
 
 
Aprovació de conveni amb NATURJOVE per la inserció laboral de joves en risc d'exclusió. 
 
Amb la voluntat de donar suport i d’intentar obrir camí i oportunitats en situacions i grups de 
persones desfavorides, en aquest cas els joves que per circumstàncies puguin estar en risc 
d’exclusió.  
 
S’ACORDA :  
 
Aprovar el conveni de col.laboració entre aquest Ajuntament i NATURJOVE Cooperativa, SCCL, per 
al foment de la inserció laboral de joves en risc d’exclusió, pel qual es crearà una comissió de 
seguiment integrada per membres representants dels dos òrgans, als efectes de presentar un pla 
anual de treball amb l’objectiu de referència, i pel que l’Ajuntament farà una aportació 
econòminca anual de 5.000,00€. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
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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