
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000041  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 30 de novembre de 2020 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:50 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 23 de 
novembre de 2020.  
 
 
2.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
2.1.- Acord en relació parada al mercat setmanal. 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per a muntar una parada al mercat municipal 
 
S’ACORDA 
 
Denegar la possibilitat de poder muntar una parada de venda d’hortalisses i llegums al mercat 
municipal dels diumenges a Gerard Pastor Lopez degut a la falta d’espai. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 

 
 

 
2.2.- Aprovació de factures. 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures i l’import total quilometratge del personal Ajuntament per 
desplaçaments Novembre 2020: 
 

X2020003677 ABELARDO MARTIN EXPOSITO 32,40 

X2020003624 ABELARDO MARTIN EXPOSITO 52,35 

X2020003521 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 321,69 

X2020003925 ARANTXA CRUELLS CLOPÉS - MANS & RAMS 50,05 

X2020003343 ARIDS I RECICLATGES VALL D'ARBÚCIES SL 168,30 

X2020003649 ARTE Y MEMORIA SL 322,55 

X2020003607 CENTRE VETERINARI L'ERIÇÓ BLAU SL 715,01 

X2020003608 CENTRE VETERINARI L'ERIÇÓ BLAU SL 193,02 

X2020003895 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 15.771,26 

X2020003947 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.426,70 

X2020003943 CONTORNS 2.323,62 

X2020003948 CONTORNS 3.532,50 

X2020004049 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA - CAGSA 340,52 

X2020003233 FERRETERIA COMELLA SA 54,26 

X2020003229 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU 93,65 

X2020003288 JAUME CALLS FORESTAL SL 1.391,50 

X2020003243 JMD ARIDOS Y HORMIGONES SL 279,06 

X2020003796 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 108,90 

X2020003788 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 136,12 

X2020003785 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 108,90 

X2020003787 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 190,57 

X2020003657 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 245,02 

X2020003656 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 54,45 

X2020003655 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 81,67 

X2020003855 JOSEP GIFREU ESCRIBANO 137,94 

X2020003448 MANZANO ARBÚCIES SL 90,75 

X2020003589 MARTA BLASI SALA 26,62 

X2020003225 METALCO SA - GIRONA -  29,85 

X2020003721 MICOFORA SL 8.000,08 

X2020003028 NOVATILU SL 129,91 



 
 

 

 
 

X2020003212 SERVEIS VIALS DEL VALLÉS SL 43,81 

X2020004008 STEIN GIRONA SL 20,76 

X2020004076 TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU 17,40 

X2020004075 TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU 17,40 

X2020003871 UNDOS ARQUITECTURA 415,76 

X2020004074 VODAFONE ESPAÑA SAU 1.551,12 

X2020003892 INSTALSUD 2007, S.L. 12.593,20 

    52.068,67 

      

  ABONAMENT   

      

X2020004019 TRAFAD, S.COOP.C.L. -1.500,00 

      

    -1.500,00 

  

TOTAL QUILOMETRATGE PERSONAL AJUNTAMENT PER 
DESPLAÇAMENTS :   

X2020004095 R.A.G. 9,54 

X2020004094 P.S.V. 17,48 

    27,02 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Urbanisme 
 
3.1.- Llicència d'obra menor 43/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 43/2020, per instal·lar un elevador 

vertical interior en habitatge existent situat al carrer Doctor Geli, 21, a favor de Josep Vidal Bosch. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 407,11 €, liquidat provisionalment el 17 de novembre 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 19 de novembre 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  
 
 
3.2.- Llicència d'obra menor 44/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 44/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 44/2020, per a la instal·lació de 3 

pals metàl·lics i 1 arqueta (per poder realitzar el desplegament de xarxa de fibra òptica al sector 
de Can Pons) situats a la carretera de Santa Fe, s/n, a favor d’Adamo Telecom Iberia S.A.U. 



 
 

 

 
 

 
- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 

de la present llicència per un import de 45,63 €, liquidat provisionalment el 13 de novembre 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 19 de novembre de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“…..cal establir les condicions d’execució obligatòries següents: 

 El tram de xarxa aèria que resulti d’aquesta obra s’entendrà com a una instal·lació 
provisional a l’espera de les obres d’eixamplament de la carretera de Santa Fe en el 
tram afectat. 

En aquest sentit el sol·licitant d’aquesta llicència o, en el seu defecte, el titular de la 
xarxa en el moment de fer les obres, restarà obligat a costejar el desmuntatge de la 
línia aèria i la part proporcional de l’obra civil necessària per al seu soterrament. 

 En els creuaments per sobre de vials i calçades caldrà garantir una alçada mínima de pas 
de 4,50 metres. 

 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.“ 

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



 
 

 

 
 

 
 
3.3.- Llicència d'obra menor 45/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 45/2020, per a la instal·lació de 4 

pals metàl·lics (per poder realitzar el desplegament de xarxa de fibra òptica al sector de La Plana) 
situats al carrer Turó de Montsoriu, entre els nº 2 al 6, a favor d’Adamo Telecom Iberia S.A.U. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 53,32 €, liquidat provisionalment el 13 de novembre 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 19 de novembre de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“…..cal establir les condicions d’execució obligatòries següents: 

 El tram de xarxa aèria que resulti d’aquesta obra s’entendrà com a una instal·lació 
provisional a l’espera de les obres de nova urbanització del sector residencial de la 
Plana. 

En aquest sentit el sol·licitant d’aquesta llicència o, en el seu defecte, el titular de la 
xarxa en el moment de fer les obres, restarà obligat a costejar el desmuntatge de la 
línia aèria i la part proporcional de l’obra civil necessària per al seu soterrament. 

 En els creuaments per sobre de vials i calçades caldrà garantir una alçada mínima de pas 
de 4,50 metres. 



 
 

 

 
 

 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 “ 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
4.1.- Autorització a SOREA, SAU, per instal.lació de contenidor d'aigua a parcel.la rústica. 
 
 
Vista la sol.licitud presentada i fetes les comprovacions pertinents a l’efecte,  
 
S’ACORDA :  
 
Autoritzar a l’empresa SOREA, SAU, concessionària del subministrament d’aigua a Arbúcies, a la 
instal.lació d’un comptador d’aigua a la parcel.la situada a la Serra de Montplet, polígon 16, 
parcel.la 33 d’Arbúcies, referència cadastral 17009A016000330000PB, de titularitat JESÚS 
VALLHONESTA GÓNGORA, DNI núm. 351....87G. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat 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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