
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000026  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 20 de juliol de 2020 
Hora d’inici:  19:00 h 
Hora de fi: 19:45 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 13 de juliol de 
2020.  
 
2.0.- Comerç 
 
2.1.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS ADREÇADES A LA REACTIVACIÓ DEL TEIXIT 
COMERCIAL I EMPRESARIAL DERIVADES DEL COVID-19 
 
 
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS ADREÇADES A LA REACTIVACIÓ DEL TEIXIT COMERCIAL 
I EMPRESARIAL DERIVADES DEL COVID-19 
 

Vist la convocatòria de subvenció per finançar actuacions dels ajuntaments i les entitats 
municipals descentralitzades (EMD), adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels 
seus municipis, derivades de l'impacte de la COVID-19 que ha convocat la Diputació de Girona  
S’ACORDA: 
 
·Presentar-se a la convocatòria abans esmentada amb les actuacions previstes en el pla de 
reactivació econòmica que està elaborant l’Ajuntament d’Arbúcies de l’àrea de promoció 
econòmica i que està previst que s’aprovi el setembre: 



 
 

 

 
 

  

8.1- Reforç dels serveis de l'oficina de promoció econòmica 3.500 € 

8.2- Programa treball i formació - 

8.3- Programa garantia juvenil 11.000 € 

8.4- Programa treball als barris 90.314,49 € 

8.5- Formació i orientació professional 30.000 € 

8.6-Creació de la taula d’emergència comercial 570 € 

8.7- Creació de la taula d’emergència empresarial 570 € 

8.8-Promoció del comerç, serveis, bars i restaurants 6.500 € 

8.9- Punt d’atenció al comerç i a la petita empresa 1.000 € 

8.10- Obertura segura 4.537,5 € 

8.11- Suport a l’associació comerç Arbúcies 10.000 € 

8.12- Microcrèdits 22.400 € 

8.13- Bonificació taxa d’ocupació de via pública  900 € 

8.14- Bonificació taxa d’escombraries 6.558,08 € 

TOTAL 187.850 € 
  

 
Es sol·licita a la Diputació de Girona en el marc de la convocatòria per finançar actuacions dels 
ajuntaments municipals descentralitzades (EMD), adreçades a la reactivació del teixit comercial i 
econòmic dels seus municipis, derivades de l'impacte de la COVID-19 , una subvenció de 3.000 €   

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- Modificació de les condicions econòmiques de la contractació del servei de manteniment i 
de connexió a la Central Receptora d'Alarmes del sistema de seguretat a l'espai municipal Aigua 
i Salut 
 
 
Modificació de les condicions econòmiques de la contractació del servei de manteniment i de 
connexió a la Central Receptora d'Alarmes del sistema de seguretat a l'espai municipal Aigua i 
Salut 
 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local, en la seva sessió ordinària d’1 de juny de 2020, 
“Contractació del servei de manteniment de l’espai Aigua i Salut i del servei de connexió  a la 
Central Receptora d’Alarmes”,  
 
Vist l’informe emès pel tècnic de Noves Tecnologies, en data 16 de juliol de 2020, en el qual 
s’informa de la necessitat de modificar l’acord en els seus termes econòmics segons comunicació i 
acord amb l’adjudicatari del contracte,  
 



 
 

 

 
 

 
S’ACORDA : 
 
Primer 
Modificar l’acord esmentat i contractar el servei de manteniment preventiu del sistema d’alarma i 
el CTTV de l’espai Aigua i Salut i el servei de connexió a la Central Receptora d’Alarmes per a 
l’alarma de l’espai Aigua i Salut per un cost anual total de 320 € (+21% IVA).  
 
Segon 
Notificar el següent acord a l’empresa adjudicatària, Seguritec Costa Brava.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.2.- Aprovació de factures 
 
 
[ 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures i l’import total del quilometratge del personal de 
l’Ajuntament per desplaçaments dels mesos de Juny i Juliol 2020: 
 

X2020002531 AIRVA, ÀRIDS I RECICLATGES VALL D'ARBÚCIES SL 168,30 

X2020002034 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 730,85 

X2020002111 ANTONI MAJÓ MASEGUE - CERÀMIQUES 133,10 

X2020000974 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 524,09 

X2020001369 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 18.540,57 

X2020002099 EXCAVACIONS ROSELL SL 2.390,74 

X2020001548 FILLS DE LLUIS SUREDA SL 4.185,24 

X2020002132 FILLS DE LLUIS SUREDA SL 1.910,88 

X2020002133 FILLS DE LLUIS SUREDA SL 828,28 

X2020002134 FILLS DE LLUIS SUREDA SL 573,30 

X2020002135 FILLS DE LLUIS SUREDA SL 101,64 

X2020002125 FILLS DE LLUIS SUREDA SL 57,98 

X2020002191 GRUP ASSOCIAT PELS SERVEIS DE SALUT - GASS 500,00 

X2020001305 INSTALSUD 2007 SL 1.832,62 

X2020002095 JMD ARIDOS Y HORMIGONES SL 313,47 

X2020000505 JOAN FERRANDO TORRENT 847,00 

X2020001980 JOAQUIM VALL·LLOSERA PUJOLRÀS - GRÀFIQUES JOVA 42,47 

X2020000303 JOAQUIN EXPOSITO FORNERS 272,25 

X2020002513 JORDI CALLÍS FERRER - GRAFIA 235,03 



 
 

 

 
 

X2020000303 MARIA IGLESIAS VALLS 272,25 

X2020001120 PRODUCTES MIR SL 297,45 

X2020002092 RECICLATGES TAMAYO SL 792,00 

X2020002100 SOLUPIIC SLU 423,50 

X2020002138 TALLER I MOTOS MOLIST SL 119,20 

X2020002569 TIBIDABO EDICIONES SA 500,00 

      

    36.592,21 

      

  

TOTAL QUILOMETRATGE PERSONAL AJUNTAMENT 
PER DESPLAÇAMENTS :   

X2020002197 J.V.P. (JUNY) 17,36 

X2020002510 C.G.M. (JUNY) 18,24 

X2020002574 J.G.G. (JUNY) 198,14 

X2020002595 E.M.D.V. (JULIOL) 29,37 

X2020002597 M.K.M. (JULIOL) 6,88 

      

    269,99 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- Medi ambient 
 
4.1.- Quota anual Associació d'Amics del Montseny 2020 
 
 
Vista la petició de pagament de la quota anual a l’Associació d’Amics del Montseny (NIF 
G17118803. Adreça: Avinguda Montseny 43, 17405, Viladrau) per a l’edició anual de la publicació 
Monografies del Montseny, llibre de referència en l’estudi i la recerca del àmbit territorial del 
Montseny, en la qual tots els ajuntaments del Parc Natural del Montseny col·laboren 
econòmicament amb una aportació de 100€. 
 
Rebuts els 2 exemplars de Monografies del Montseny corresponents a l’edició del 2020 que cada 
any l’Associació Amics del Montseny obsequia a l’Ajuntament, on apareix el reconeixement de 
l’ajuda rebuda per part de l’Ajuntament d’Arbúcies. 
 
S’ACORDA 
 



 
 

 

 
 

Fer pagament a l’Associació d’Amics del Montseny d’un import de 100€ en concepte de quota 
anual de l’Associació.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Llicència d'obra major 16/2019 
 
 
Llicència d'obra major 16/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 16/2019, per a la construcció d'una 

edificació ramadera situada al polígon de rustica 28, parcel·la 17 d’Arbúcies (finca Casanova d’en 
Lleonard), a favor de Jaume Roig Piqueras. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 273,85 €, liquidat provisionalment el 27 de setembre de 
2019. 
 

- Les obres hauran de començar en el termini màxim d’1 any i hauran d’acabar en el termini 
màxim de 3 anys. 
 

- 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 9 de juliol de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 



 
 

 

 
 

 
“....cal vincular l’execució d’aquestes obres al compliment de les condicions següents: 

 Cal minimitzar l’impacte visual i paisatgístic de la construcció autoritzada per la qual cosa 
caldrà plantar arbres i/o vegetació arbustiva a l’entorn de la mateixa a fi d’ocultar-la, ja 
sigui total o parcialment. 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de desplaçar els 
materials i la runa originada pels treballs de construcció projectats, la qual haurà de ser 
retirada de la finca i transportada fins a un abocador regularitzat no allargant 
l’acumulació d’aquesta a l’emplaçament de l’obra. 

Així mateix i pel que fa a l’inici de l’activitat ramadera a què va destinada aquesta construcció 
cal fer també el següent advertiment: 

 La simple concessió de la present llicència urbanística no empara l’inici de l’activitat 
ramadera pretesa, circumstància per a la qual caldrà tramitar la corresponent autorització 
de l’activitat (ja sigui en règim de simple comunicació o bé en règim de llicència, segons 
s’escaigui).” 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.2.- Llicència d'obra menor 14/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 14/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 14/2020, per reformar un 

habitatge unifamiliar aïllat existent situat al carrer El Palau, 29, a favor de Marcos Mediavilla 
Marti. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 1.123,97 €, liquidat provisionalment el 8 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 14 de juliol 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.” 

 
- Les obres no es podran iniciar fins que no es presenti al registre d’entrada municipal la 

documentació administrativa següent: 
 

 Nomenament de contractista degudament signat en format original. Si el contractista 
no es el que figura a la sol·licitud, caldrà presentar també la seva declaració censal d’alta 
(model 036 de l’Agència Tributària). 

 
- Recordar que si hi ha un canvi del tècnic director de l’obra caldrà notificar-ho al registre 

d’entrada municipal, presentant tota la documentació que escaigui. 
 

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



 
 

 

 
 

5.3.- Llicència d'obra menor 29/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 29/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 29/2020, per construir un mur de 

rocalla per reconstruir un marge esllavissat situat a Can Francàs, a favor d’Antoni Corral Rosell. 
 

- Declarar les obres d’especial interès per circumstancies socials, ja que tenen per finalitat la 
reparació de danys ocasionats per la borrasca Glòria. 
 

- Aplicar la bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 
la present llicència i aprovar la liquidació definitiva per un import de 32,87 €, liquidat 
provisionalment el 8 de juliol 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. 
 

- 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.- Llicència d'obra menor 27/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 27/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 27/2020, per repassar la teulada i 

canviar les teules trencades de l’edifici situat al carrer Doctor Geli, 2, a favor de Maria del Pilar 
Talleda Roquet. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 15,03 €, liquidat provisionalment el 30 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 16 de juliol de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 

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

 En cas de substitució de teules caldrà que s’aportin teules del mateix color i 
característiques que les existents a fi de mantenir la uniformitat de la coberta. 

 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  
 
 
 
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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