
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000037  
Caràcter:   
Data: 2 de novembre 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, de data 26 d’octubre 
de 2020. 
 
2.0.- Cultura 
 
2.1.- Acord concurs de fotografies INSTAGRAM, Tardoralmontseny 2020 
 
Acceptació Bases reguladores per a DEL CONCURS DE FOTOGRAFIES D’INSTAGRAM 
#tardoralmontseny  2020 
 
Atès que l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Turisme, vol potenciar el territorio i obtener 
fotografíes del patrimoni natural. 
 
Atès que s’ha inicat un concurs de fotografía a través de la Xarxa Social d’INSTAGRAM 
 
Atès que s’ha de regular el concurs, per tal d’establir els criteris que seleccionaran els premiats  
 
S’ACORDEN LES SEGÜENTS BASES: 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIES D’INSTAGRAM #tardoralmontseny: 
 
L'Àrea de turisme de l’Ajuntament d’Arbúcies convoca un concurs fotogràfic a la xarxa social 
Instagram amb l'objectiu de vincular el patrimoni monumental i natural del Parc Natural del 
Montseny amb el municipi d’Arbúcies.   
 
Condicions 
 

1. El concurs consisteix en la publicació de fotografies que donin a conèixer diversos punts de la Vall 

d’Arbúcies a la tardor, amb l’etiqueta #tardoralmontseny, #valldarbucies i @arbucies.montseny  a 

la xarxa social Instagram. 

2. Per ser concursant és condició indispensable ser seguidor de @arbucies.montseny.  

3. És necessari tenir el perfil públic, ja que en cas contrari l’organització no pot visualitzar la 

fotografia. 

4. Posar un títol a la fotografia, preferiblement identificatiu del lloc, paisatge i/o l’acció fotografiada. 

El fet d’etiquetar la foto amb l’etiqueta o hashtag #arbucies.montseny implica l’acceptació 
d'aquestes bases. Cada participant tindrà un límit de 10 fotografies per a concursar i no es 
tindran en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que hi participin. Es pot 
participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació d’aquestes bases 
que es presentin dins els terminis establerts i que compleixin totes les condicions de 
participació. 

 
Termini 
 
El concurs s’iniciarà el dia 17 d’Octubre i finalitzarà el dia 22 de Novembre del 2020. No 
s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà de del dia de finalització del concurs. 
 
Característiques de les fotografies  
 
Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que cada imatge:  
 
1. Ha estat feta a la Vall d’Arbúcies.  
 
2. Conté trets característic dels mesos de tardor.  
 
3. Ha estat feta pel participant i és una obra original seva.  
 
4. En el cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el 
consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors. 
 
5. Ha obtingut les autoritzacions legalment necessàries de les persones i entitats que hi puguin 
aparèixer. L’Àrea de turisme tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que 
incompleixin les característiques anteriors, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de 
naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 
 
6. Es cedeixen els drets a l’àrea de turisme de l’Ajuntament d’Arbúcies i agents turístics per a 
poder utilitzar el seu nom i imatge en accions promocionals. 
 
7. En el cas que es realitzi una exposició-mostra de les fotografies seleccionades, els finalistes 
hauran d’enviar les imatges al correu turisme@ajarbucies.cat 



 
 

 

 
 

Procediment 

El jurat estarà format per membres de l'Àrea de Turisme de l’Ajuntament d’Arbúcies i per membres de 

l’Associació fotogràfica d’Arbúcies per escollir les tres imatges finalistes. 

 Les votacions es faran a cegues, donant el nom dels autors de les fotografies un cop resolt el concurs. 

El dia 2 de Desembre es publicaran al compte d'Instagram @arbucies.montseny les tres imatges finalistes. 

 
Premi 
 
Hi haurà tres premis, 3 cistelles amb lot de productes locals. 
 
Altres aspectes a tenir en compte 
 
• A l'hora d'escollir els finalistes es tindrà en compte l'originalitat, la qualitat de la imatge, el seu 
valor estètic i l’adequació dins el marc “LA TARDOR AL MONTSENY”, Vall d’Arbúcies. 
 
• Les fotografies poden portar comentaris, títols o explicacions, però aquest no serà un criteri de 
valoració. 
 
• En cas que el sistema d’etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram i hi hagi alguna 
imatge que no aparegui etiquetada, l’organització no se’n farà responsable.  
 
• L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia 
informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic 
que pugui produir-se. 
 
• Els premis no podran ser bescanviats en cap dels casos pel seu valor en metàl·lic i les dates de 
les estades, àpats i visites guiades no es podran canviar. 
 
• Cap participant podrà rebre més d’un dels premis atorgats. 
 
• L’acceptació del premi per als guanyadors suposa donar el consentiment a l’organització per 
utilitzar amb fins publicitaris el seu nom i imatge en el material promocional relacionat amb aquesta 
campanya. 
 
La participació en el concurs implica que el participant tingui un compte a Instagram i que respecti 
les condicions d’aquesta xarxa. 
 
• La participació suposa la cessió a títol gratuït de tots els drets de reproducció de la imatge. 
L’organització es reserva el dret de reproduir les imatges guanyadores i finalistes i podrà adaptar-
les tecnològicament i adequar-les al format idoni per a la seva publicació. 
 
• Les fotografies participants al concurs no seran destinades en cap cas a cap finalitat econòmica 
ni lucrativa per part de l'organització. 
 
• L'organització es compromet a citar els autors de les fotografies sempre que les utilitzi per a fer-
ne difusió. 
 
• L'organització no prohibeix que els autors de les fotografies presentades al concurs les segueixin 
utilitzant per al que desitgin. 
 
• La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i la 
submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï l'organització. 



 
 

 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.2.- Aprovació alta gual al C/D.Refart, 17 
 
 
Vista la instància presenta per l’interessat, per la qual sol·licita permís de gual al carrer Domènec 
Refart. 17. 
 
Fetes les comprovacions per part de la Policia Local d’Arbúcies concloent que no existeix 
inconvenient perquè es posi un gual, d’una llargada de 2,50 metres, al carrer i al número indicats. 
 
S’ACORDA 
 
Atorgar placa de gual al propietari de l’habitatge, Sr. SATURNINO MARCOS MARTIN, al carrer 
Domènec Refart, núm 17. 
 
Que el rebaix de la vorera corre a càrrec del propietari i la brigada procedirà a pintar la línia groga. 
 
Pel que fa al cobrament de la taxa i l’entrega de la placa corresponent resta a mans del Consell 
Comarcal de la Selva. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Llicència d'obra menor 39/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 39/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 39/2020, per a l’adequació interior 

d’un local existent per a la instal·lació d'un moli d'oli, situat al polígon de rustica 15 parcel·la 6 
d’Arbúcies, a favor d’Oli de la Vall d'Arbúcies S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 236,19 €, liquidat provisionalment el 21 de setembre de 
2020 i el 12 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: 

 No s’admetrà cap actuació que no estigui específicament recollida en la memòria 
aportada. 

 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. 

 Una vegada finalitzats els treballs es deixarà l’entorn en el seu estat inicial. 

Així mateix, cal recordar que la present llicència únicament empara l’execució de les obres 
sol·licitades, havent de realitzar la tramitació corresponent en matèria d’activitats abans de 
la posada en funcionament de les instal·lacions (règim de comunicació prèvia atesa la reduïda 
capacitat de producció prevista).” 

 
- Les obres no es podran iniciar fins que no es presenti al registre municipal, els originals de la 

documentació següent: 
 

 Nomenament de contractista, degudament signat. Caldrà que s’acompanyi amb la seva 
declaració censal d’alta (model 036 de l’Agència Tributària) si fa 1 any o més que no ha 
exercit en el terme municipal d’Arbúcies.“ 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.2.- Llicència d'obra menor 42/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 42/2020, per instal·lar una estufa 

de pellet a l’habitatge situat al carrer Pietat, 13, a favor de Miguel Ángel Ortín López. 
 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 75,48 €, liquidat provisionalment el 22 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 28 d’octubre de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

En el cas que la nova estufa comporti també la construcció d’un nou element de ventilació a 
la coberta (xemeneia) susceptible d’ocasionar molèsties a tercers, aquesta haurà de complir 
amb el vigent Codi Tècnic de l’Edificació i, per tant, respondre a les condicions següents: 

 Alçada mínima de 1 mt. en tots els casos. 

 Alçada mínima de 2 mts. en terrasses planes i transitables. 

 Alçada superior a qualsevol element més alt (edifici, mur o similar) que es trobi situat 
a més de 2 mts. i menys de 10. 



 
 

 

 
 

 Alçada superior a 1,3 vegades l'alçada de qualsevol element situat a menys de 2 mts. 
(inclòs el propi carener en el cas d'una coberta inclinada)” 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.3.- Bonificació 95% de l'ICIO de la llicència d'obra major 11/2020 
 
 
Vista la instància presentada per l’Associació Montseny Guilleries el 20 d’octubre de 2020, amb 
registre d’entrada E2020006115, en la qual sol·licita, com a entitat sense ànim de lucre, que 
s’apliquin els descomptes corresponents a la llicència d’obra major, amb número d’expedient 
11/2020, per a la construcció d’una sala polivalent dins d’una nau industrial existent situada al carrer 
Cal Xic, 16. 
 
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 de fins al 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. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  Declarar d’especial interès per concórrer circumstàncies socials, les obres de la llicència 

d’obra major, amb número d’expedient 11/2020, per a la construcció d’una sala polivalent 
dins d’una nau industrial existent situada al carrer Cal Xic, 16. 

 
Segon -  Aplicar una bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de la 

present llicència. 
 
Tercer -  El beneficiari d’aquesta bonificació resta obligat a mantenir per a ús propi la sala polivalent 

resultant de les obres per un període mínim de 5 anys. En cas contrari haurà de liquidar 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres bonificat. 

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



 
 

 

 
 

5.0.- 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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