
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 26 D´OCTUBRE DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000036  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 26 d´octubre 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, corresponent a la Junta de Govern Local celebrada en data 19 
d’octubre de 2020.  
 
 
2.0.- Educació i ensenyament 
 
2.1.- No acceptació cessió espai municipal tasca educativa 
 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Jennifer Quintana Gaitán, representant del grup 
d’educadores compromeses amb un model educatiu i de criança respectuós, amb data 
09/10/2020 i registre d’entrada E2020005978, on sol·licita un espai municipal per a desenvolupar 
la tasca educativa en un entorn adaptat a les necessitats pròpies de les nenes i nens,  
 
 
Revisada la documentació presentada i d’acord amb les consideracions precedents,  
 
D’acord amb l’informe tècnic corresponent on s’informa desfavorablement a la utilització d’espais 
municipals per a aquesta sol·licitud, 
 



 
 

 

 
 

S’ACORDA 
 
No cedir un espai per a dur a terme un model de criança i un model educatiu respectuós amb el 
desenvolupament natural i lliure dels infants, ja que actualment l’Ajuntament ja subvenciona el 
projecte del Brot de la Xicola (educació conscient i respectuosa on es generen espais on els infants 
puguin desenvolupar les seves capacitats autèntiques, en un ambient de respecte, llibertat i amor, 
en contacte amb la natura i la cultura) i, a més, actualment no es disposa de cap espai municipal 
lliure per a poder-hi desenvolupar aquesta tasca.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 

2.2.- Devolució import duplicat Sr. M.O. curs alfabetització 19-20  
 
 
Vist que el curs d’alfabetització al Centre de Formació d’Adults té un cost de 25€.  
 
Sabent que el certificat que emetem a final de curs, amb les hores que han assistit a classe els 
alumnes, també té un cost de 25€.  
 
Veient que el Sr. M.O. va fer un pagament de 10€ el setembre del 2019, en concepte de matrícula 
del curs d’alfabetització del Centre de Formació d’Adults, pel curs 19-20, deixant pendent 15€ del 
preu total del curs.  
 
Que a l’octubre del 2020 va venir a buscar un certificat amb les hores del curs de català que havia 
fet.  
 
Que en aquell moment no es va trobar comptabilitzat el pagament de 10€ i se li va cobrar la 
totalitat del curs (25€ + 25€ del certificat), per tant 50€.  
 
Un cop fetes les comprovacions oportunes, i veient que el dia 24 de setembre de 2019 se li havia 
cobrat 10€ de matrícula  
 
Veient doncs que en total havia pagat 60€, enlloc de 50€ com li correspondria  
 
Segons l’informe tècnic favorable a la devolució de l’import de 10€  
 
 
S’APROVA  
 
La devolució del pagament duplicat (10€) del curs d’Alfabetització del Centre de Formació 
d’Adults al Sr. M.O.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 

 
 

3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- Aprovació de factures 
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

X2020002958 AIRDS I RECICLATGES VALL D'ARBÚCIES SL 168,30 

X2020002932 ANTONI MORAGAS SOLER 22,91 

X2020003359 ARANTXA CRUELLS CLOPÉS - MANS & RAMS 38,50 

X2020003423 COMUNICACIONS I SEGURETAT SERRA 11,98 

X2020003601 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 16.577,14 

X2020002926 CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBI SLU 21.867,19 

X2020002938 DRAGCLIC SL 191,87 

X2020003367 DRAGCLIC SL 191,87 

X2020002984 FERRETERIA COMELLA SA 144,93 

X2020002985 FERRETERIA COMELLA SA 20,45 

X2020002605 FUSTERIA MASFERRER SL 883,16 

X2020001530 GRUPO EQS SOLUTIONS SL 1.023,66 

X2020002960 HERMANOS ALUM SL 32.089,78 

X2020003279 INSTAL·LACIONS SALVANS SL 1.160,11 

X2020003512 JOAN ESTRADA SPECIAL EVENTS & COMMUNICATION  32,67 

X2020000505 JOAN FERRANDO TORRENT 847,00 

X2020003545 JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 83,30 

X2020003553 JOSEP GIFREU ESCRIBANO 179,08 

X2020003564 KATERYNA SHKARINSKA 135,99 

X2020002856 LIMPIEZAS DEYSE SL 1.346,77 

X2020003549 LLUÍS PERRAMON RAYA 353,00 

X2020002959 MANZANO ARBÚCIES SL 544,50 

X2020000302 MARIA VIÑAS POU 726,00 

X2020002986 METALCO SA - GIRONA - 86,52 

X2020002726 PRODINSA SA 157,32 

X2020001153 PROPAGANDA PEL FET! SCCCL 7.260,00 

X2020003271 RAMON CAMPS AULEDAS - TRANSPORTS REUS 25,65 

X2020001954 RIFER SISTEMES DE SONORITZACIÓ 302,50 

X2020001989 RIFER SISTEMES DE SONORITZACIÓ 538,45 

X2020001990 RIFER SISTEMES DE SONORITZACIÓ 1.028,50 

X2020003646 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA 189,24 

      

    88.228,34 



 
 

 

 
 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.2.- Concessió nova per 50 anys nínxol Cr Santa Joaquima de Vedruna, 24 
 
 
 
Vista la petició de Rosa Arimany Pagespetit per la concessió per 50 anys d’un nínxol 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar  la concessió per 50 anys del nínxol núm. 24 del Cr Santa Joaquima de Vedruna. 
 
La titularitat d’aquest nínxol serà a nom de Rosa Arimany Pagespetit. 
 
L’import d’aquesta concessió és de 1.600€, que Mémora ja ha facturat a la família. 
 
Caldrà  passar  a recollir el títol de concessió a les oficines municipals . 
  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
3.3.- Canvi titularitat panteó Cr Santa Julita, 18 
 
 
Vista la petició de Montserrat Ayats Dalmau, per canviar la titularitat del panteó núm. 18 del 
carrer Santa Julita a nom de Marta Dalmau Serrahima, ja difunta. 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del panteó núm. 18 del carrer Santa Julita. 
 
La nova titularitat serà a  nom de Montserrat Ayats Dalmau. 
 
La taxa per aquest canvi és de 74 euros, que cal pagar a les oficines municipals. 
  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Aprovació certificació número 1 de l'obra substitució 2 trams col.lector depuradora. 
 
 
 
Aprovació de la certificació d’obres núm. 1 de SOREA SAU, relativa a les obres de substitució i 
protecció de dos trams de 50 i 60 m.l. de tram de col.lector de la xarxa de sanejament en alta 
d’Arbúcies. 
 
 

S’ACORDA: 
 
Aprovar la certificació d’obres núm. 1, presentada per l’empresa SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU, NIF A08146367, per  les obres del projecte de SUBSTITUCIÓ I 
PROTECCIÓ DE DOS TRAMS DE 50 I 60 M.L. DE TRAM DE COL·LECTOR DE LA XARXA DE 
SANEJAMENT EN ALTA D’ARBÚCIES, per l’import, IVA inclòs, de 152.058,51 €.  
 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.2.- Llicència d'obra menor 41/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 41/2020, per instal·lar una estufa 

tèrmica de fosa a la Casanova del Monjo (veïnat del Monjo), a favor de Luis Alberto Fernandez 
Salem. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 215,24 €, liquidat provisionalment el 9 d’octubre 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 21 d’octubre 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 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  
 
 
 
5.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
5.1.- Denegació estacionament de minusvàlid 
 
 
En resposta a la instància presentada, per la que sol·licita una plaça d’estacionament 
personalitzat, i en base l’establert a l’informe emès a l’efecte, pel tècnic responsable de la policia 
local; 
Atenent al grau de minusvalidesa del 65% atorgat, segons informació proporcionada per Serveis 
Socials, el qual l’acredita a tenir tarja de minusvàlid però no un espai públic personalitzat. 

 
S’ACORDA:  

 
 



 
 

 

 
 

Denegar la sol·licitud  de  la Sra. EMILIA GARCIA RABAZO, ja que, ocasionaria un greuge 
comparatiu envers a la resta de ciutadans/es amb un grau de minusvalidesa aproximat. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.2.- Denegació estacionament davant establiment farmàcia del C/ F.Camprodon. 
 
 
En resposta a la instància presentada, per la que es sol·licita un espai sense pagament davant de 
la farmàcia, en hores d’obertura, per aparcar en espais de 10 minuts, ja que, les altres dues 
farmàcies ja gaudeixen d’un espai no vigilat perquè els pacients puguin parar un moment tant en 
doble fila o bé sobre la vorera.  
 
Vist l’establert a l’informe emès a l’efecte, pel tècnic responsable de la policia local del qual se’n 
dedueix que en atenció a la circumstància que les farmàcies restants, no gaudeixen d’un espai no 
vigilat en el qual puguin parar en doble fila o sobre la vorera, ja que, això és motiu de denúncia via 
ordenança municipal, per abús d’estacionament o estacionament prohibit. 
 
I igualment es reitera en que, al carrer Camprodon , on es troba la farmàcia sol·licitant, 
l’estacionament actual és en la seva totalitat en zona blava, pel que hi ha molta rotació de 
vehicles i estacionaments lliures per a l’accés de la ciutadania als diferents comerços. 
 

S’ACORDA 
 

DENEGAR al Sr. Jordi Xarles Jubany, que actua en nom i representació de la farmàcia Jordi Xarles 
situada al C/ F.Camprodon,  la seva petició ja que comportaria un greuge comparatiu envers la 
resta de farmàcies del municipi que no tenen aquesta facilitat d’estacionament davant del seus 
establiments. 
 
 
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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