
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000027  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 28 de juliol 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, acta de la sessió anterior.  
 
S’aprova l’acta de la sessió anterior, celebrada per la Junta de Govern Local en data 20 de juliol de 
2020. 
 
2.0.- Comerç 
 
2.1.- AVANÇAMENT SUBVENCIÓ 2021 ASSOCIACIÓ COMERÇ ARBÚCIES 
 
 
AVANÇAMENT SUBVENCIÓ 2021 ASSOCIACIÓ COMERÇ ARBÚCIES 
 
 Vist la proposta d’avançar la subvenció any 2021 prevista en el conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament d’Arbúcies i l’Associació de Comerç d’Arbúcies on es vol fomentar el 
comerç local.  
 
Vist l’informe favorable de la tècnica de Promoció econòmica  
 
Vist l’informe de fiscalització favorable de la secretària interventora de l’Ajuntament 
d’Arbúcies.  
 
 



 
 

 

 
 

·Atorgar una subvenció de 2.500 euros a l’Associació de Comerç d’Arbúcies pel 
foment del comerç local. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Festes 
 
3.1.- Contractació Logística de Guerrilla SL per Festa Major 2020 
 
 
Contractació Logística de Guerrilla SL per Festa Major 2020 
 
 Aprovació de la contractació de Logística de Guerrilla, SL  per la sonorització dels actes de FESTA 
MAJOR 2020 , amb CIF número B55022073. 
 
Vist els actes de celebració de FESTA MAJOR 2020 pels pròxim dia 24, 25, 26 i 27 de Juliol a la nit, 
on es realitzaran diversosactes,  és necessari la contractació del grup Logística de Guerrilla SL per 
a la sonorització d’aquests.  
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa Logística de Guerrilla, SL  per un import de 4.980 € més 
IVA, essent un total de 6.025,80 €. 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar a Logística de Guerrilla, SL ,  segons el pressupost presentat. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Concessió per 50 anys nínxol 
 
 
Vista la petició d’Angelina Enrich Gispert per la concessió per 50 anys d’un nínxol 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar la concessió per 50 anys del nínxol núm. 23 del Cr Santa Joaquima de Vedruna. 
 
La titularitat d’aquest nínxol serà a nom d’Angelina Enrich Gispert. 
 
L’import d’aquesta concessió és de 1.600€, ja pagats per la companyia asseguradora.  
 
Caldrà passar a recollir el títol de concessió a les oficines municipals. 
 



 
 

 

 
 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.2.- canvi de titular de dues plaques de gual, placa numero 88 i placa 216 
de Turó de Grenys S.A a Jardins el Roquer S.L.U 
 
 
Vista l’instància presentada per la Sra. Dolors GAROLERA PRADES  en representació de l’empresa 
Turó de Grenys S.A  amb número de NIF A58495441, propietari del Gual situat al    C/ Estenedor,2 
i el Gual situat al C/ Turó del Pi   s/n, en què sol·licita el canvi de nom del Gual  
amb número 88 i 216 respectivament. 
 
Vist que  una part de l’empresa TURÓ DE GRENYS S.A ha escindit a l’empresa JARDINS EL ROQUER  
S.L.U ,de la qual es també representant la Sra. Dolors GAROLERA PRADES . 
 
S’acorda atorgar el canvi de nom del Gual amb número de placa 88 situat al c/ Estenedor, 2  i 
número de placa 216 situat al C/ Turó del Pi a nom de Jardins el Roquer S. L.U.   
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Devolució fiança d'obertura de rases de la comunicació prèvia d'obres mínimes 23/2019 
 
 
Devolució fiança d'obertura de rases de la comunicació prèvia d'obres mínimes 23/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Kothiade Balde Balde el 8 de juliol de 2020, amb registre 
d’entrada E2020004121, en la qual sol·licita la devolució de la fiança d’obertura de rases de la 
comunicació prèvia d'obres mínimes 23/2019 per un import de 164,00 €. 
 
Vist que ha finalitzat el període de garantia i s’han restituït tots els elements urbanístics malmesos 
a causa de les obres. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 097/2020/70NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la total devolució de l’import de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 



 
 

 

 
 

 
 
Primer - Retornar a Kothiade Balde Balde la fiança d’obertura de rases de la comunicació prèvia 

d'obres mínimes 23/2019 per un import de 164,00 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.2.- Llicència d'obra menor 17/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 17/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 17/2020, per arranjar l’accés al 

dipòsit de GLP comunitari situat al carrer Prat de la Margarida s/n, a favor de Gas Natural Redes 
GLP S.A. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 77,50 €, liquidat provisionalment el 3 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. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 23 de juliol de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 



 
 

 

 
 

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

 La present llicència únicament empara la restitució dels elements malmesos al seu 
estat original. 

 En cas que a resultes d’aquesta actuació es pretengui modificar les condicions de 
l’accés caldrà presentar una nova documentació tècnica que detalli més i millor els 
canvis proposats. 

 De manera similar caldrà que s’aporti amb la finalització de les obres un certificat de 
la direcció facultativa en relació a la solidesa i estabilitat del mur d’escullera i talús. 

 En qualsevol cas, es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora 
de desplaçar els materials i la runa originada pels treballs de construcció projectats, 
runa que 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.” 

 
- Abans de l’inici de les obres serà obligatori presentar el registre d’entrada municipal els 

originals de la documentació següent: 
 

 Full d’assumeix de la direcció d’obra degudament signat, acompanyat d’un certificat de 
col·legiació on hi consti que disposa de la corresponent assegurança de responsabilitat 
professional en vigor. 

 Nomenament de contractista degudament signat, acompanyat de la seva declaració 
censal d’alta (model 036 de l’Agència Tributària). 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.3.- Llicència d'obra menor 28/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 28/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 28/2020, per a la instal·lació de 

plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum al porxo de la parcel·la situada al carrer El 
Lledoner, 11, a favor de Solar Profit Energy Services S.L. 
 



 
 

 

 
 

 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 318,45 €, liquidat provisionalment el 7 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. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 22 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.”  

 
- Abans de l’inici de les obres serà obligatori presentar al registre d’entrada municipal la 

següent documentació: 
 

 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  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
5.4.- Llicència d'obra menor 30/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 30/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 30/2020, per construir una piscina 

descoberta d'us privat al carrer Pujals, 22, a favor de Laura Masferrer Massaguer. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 189,72 €, liquidat provisionalment el 14 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. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 22 de juliol de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“….caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 L’armari d’instal·lacions a ubicar en el pati resta limitat a una alçada màxim d’1 metre 
per damunt de la rasant del jardí, havent de comunicar prèviament qualsevol canvi al 
respecte. 

 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.- Aprovació del Manifest dels ajuntament del Parc Natural del Montseny. 
 
 
Aprovació del Manifest dels ajuntament del Parc Natural del Montseny. 
 
 
S’ACORDA :  
 
Primer.- Aprovar el següent Manifest que es reprodueix a continuació :  
 
MANIFEST DELS AJUNTAMENTS DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY 
 
“Des del 1977 el massís del Montseny gaudeix de la protecció del Pla Especial del Montseny, 
desplegant-se sobre 31.063,90 ha. situades a cavall de les províncies de Barcelona i Girona, 
abastant part del territori de les comarques del Vallès Oriental, d’Osona i La Selva. El seu 
perímetre engloba sòls que pertanyen als municipis d’Aiguafreda, Arbúcies, Breda, Campins, 
Cànoves i Samalús, El Brull, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, Gualba, La Garriga, Montseny, 
Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Seva, 
Tagamanent i Viladrau. 
 
El conjunt dels municipis de l’àmbit del PN del Montseny van començar a tenir veu en l’Òrgan de 
gestió del Consell Coordinador el 17 de març de 1984 amb la finalitat de garantir la participació i 
col.laboració en la gestió de l’espai protegit de les diferents administracions públiques amb 
competències específiques en aquest àmbit territorial. 
Al llarg d’aquets més de 35 anys s’ha d’agrair la gestió realitzada per tots els integrants dels 
diferents Consells Coordinadors, que ha donat com a fruit un dels espais naturals més 
emblemàtics del nostre país. 
 
Actualment ens trobem davant un Pla Especial de protecció del medi físic i del paisatge del Parc 
del Montseny que vam consensuar i aprovar per Ple tots els ajuntaments del PN del Montseny 
que no té validesa efectiva. I això ens aboca a regir-nos en la norma inicial de protecció del Pla 
Especial del Montseny del 1977, un viatge en el temps que no ens podem permetre. 
 
Els ajuntaments representants al Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny manifestem 
la voluntat ferma de participar de forma més activa en la governança i la gestió del PN Montseny, 
amb més implicació en la presa de decisions, en la redacció i liquidació del pressupost, en el pla 
de gestió anual, en definitiva, els ajuntaments volem participar directament de la presa de 
decisions del dia a dia. 



 
 

 

 
 

 
Demanem aportar la visió municipal i de territori, que de vegades queda desdibuixada en les 
diferents capes de les administracions supramunicipals. 
 
Demanem revisar el model de guarderia, fent una proposta per la figura del guarda de proximitat i 
poder aportar la mirada municipal pel que fa a la gestió d’aquest important recurs. 
Demanem revisar procediments de treballs de manteniment i serveis amb la finalitat de poder 
cooperar i millorar la gestió dels recursos actuals. 
 
Demanem conèixer el procediment documental de les diferents tramitacions i si cal redefinir-lo 
conjuntament. 
 
Pels motius exposats, plantegem la creació de manera immediata d’una comissió executiva de 
representació de l’àmbit municipal que faci de motor i que es coordini amb el Consell 
Coordinador. 
 
Finalment, s’acorda donar compte d’aquest manifest a la presidenta de la Diputació de Barcelona, 
al diputat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals i al diputat delegat de Mobilitat, Espais 
Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, a la gerència de Serveis 
d’Espais Naturals i a la cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, al president de la Diputació de 
Girona i a la diputada delegada de Medi Ambient de la Diputació de Girona, així com a la direcció 
del Parc Natural del Montseny.” 
 
Segon.- Ratificar el següent acord a la següent sessió que celebri el Ple municipal.  
 
 
 
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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