
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 DE MAIG DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000016  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 10 de maig de 2021 
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, en data 3 de Maig de 
2021. 
 
2.0.- Festes 
 
2.1.- Proposta d'acord contractació Banda Neon Enramades 2021 
 
Aprovació de la contractació del grup musical BANDA NEON a través de l’empresa ARTS 
MANAGERS S.L. pels actes de celebració de les ENRAMADES 2021 
 
Vist els actes de celebració de les ENRAMADES 2021 del proper 4 de Juny, on es realitzaran 
diversos actes, és necessari la contractació del grup musical BANDA NEON a través de l’empresa 
ARTS MANAGERS S.L. per actuar durant els actes nocturns de la pasada del Castell. 
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa ARTS MANAGERS S.L.  per un import de 2.500 € + IVA 
total 3.025,00 €. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquest grup d’animació a l’empresa ARTS MANAGERS S.L. segons el pressupost 
presentat. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- Aprovació de factures 
 
 
APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS (FASE ADO) 
I/O RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS (FASE O) 

 
 
Antecedents 
 

1. Els serveis de comptabilitat de la corporació han elaborat les següents relacions comptables, 
que figuren a l’expedient, per tal de procedir a les operacions de reconeixement i liquidació 
de la despesa: 
 

a. Relació O/2021/33, corresponent a les despeses en matèria de contractació, contractes 
patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial. 

 
2. La Intervenció de la corporació ha emès el/s corresponent/s informe/s, si s’escau. 

 
3. D’acord amb la normativa vigent, el reconeixement i la liquidació d’obligacions derivades dels 

compromisos de despeses legalment adquirits correspon a la presidència de la corporació. 
 

 
Fonaments jurídics 
 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals 
 

- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos; 

 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 

 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de 

règim local de Catalunya; 



 
 

 

 
 

 
- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’Arbúcies per a l’exercici 2021; 

 
D’acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats, i de conformitat amb l’article 53.1 g) 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i l'article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, on s’estableix que l'Alcalde és el competent pel desenvolupament de la gestió 
econòmica d'acord amb al pressupost aprovat sempre que la despesa no superi el 10% dels 
recursos ordinaris, 
 
S’ACORDA : 
 
 
Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase ADO) i/o reconeixement de l'obligació (Fase O) 
de les despeses en matèria de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat 
patrimonial incloses a la relació O/2021/33, que s’annexa a aquesta resolució, amb el següent 
detall: 
 

Nº Relació Data Import brut Descomptes Import líquid 

O/2021/33 10-05-2021 22.264,14 € 151,19 € 22.112,95 € 

 
A continuació es detalla el llistat de les factures i els imports corresponents a la relació indicada 
anteriorment: 
 

X2021001125 ABELARDO MARTIN EXPOSITO 30,00 

X2021001396 ABELARDO MARTIN EXPOSITO 34,50 

X2021001232 ARANTXA CRUELLS CLOPES 75,02 

X2021001504 ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 629,61 

X2021001523 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES  1.617,26 

X2021001524 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES  3.646,50 

X2021001530 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES  724,59 

X2021001531 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES  4.025,43 

X2021001495 BRUC JARDI SLU 53,48 

X2021001317 CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ 304,01 

X2021001511 CODETICKETS SL 32,02 

X2021001470 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.907,28 

X2021001490 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 68,27 

X2021001551 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA 574,35 

X2021000207 DANI CARRERAS SANCHEZ 1.089,00 



 
 

 

 
 

X2021000874 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 28,21 

X2021001496 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 112,95 

X2021001499 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 63,07 

X2021001044 EXTINTORES SANT ADRIÀ SL 42,23 

X2021001476 FERRETERIA COMELLA SA 105,28 

X2021001578 FRANCISCO JOSE PASCUAL VALIENTE 66,00 

X2021001377 GRESELY I FARRÉ SL 93,17 

X2021001475 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU 28,37 

X2021001473 INSTAL·LACIONS SALVANS SL 91,42 

X2021001503 JMD ARIDOS Y HORMIGONES SL 428,77 

X2021001427 JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 236,79 

X2021001329 JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 108,50 

X2021001492 JOAQUIM VALL·LLOSERA PUJOLRÀS 151,01 

X2021001315 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 1.143,45 

X2021001314 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 136,12 

X2021001313 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 54,45 

X2021001312 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 27,22 

X2021001310 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 163,35 

X2021001096 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 108,90 

X2021001093 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 54,45 

X2021001088 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 272,25 

X2021001401 JOSEP GIFREU ESCRIBANO 219,49 

X2021001553 JOSEP REUS PALAU - REPSOL 50,00 

X2021001588 MARIA DEL CARMEN CARDOSO RAMIREZ-A.RAMONET 72,18 

X2021001261 MARTA BLASI SALA 8,23 

X2021001472 METALCO SA 18,09 

X2021001295 MFIDAL ROKTOUTI - JARDINERIA 700,82 

X2021001479 PRODUCTES MIR SL 48,03 

X2021001469 SOLER TAPISSERS SL 47,49 

X2021001481 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 17,40 

X2021001494 VODAFONE ESPAÑA SAU 1.534,00 

X2021001658 VODAFONE ESPAÑA SAU 221,13 

      

    22.264,14 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Llicència d'obra menor 7/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència urbanística d’alteració del medi rural, amb número d’expedient 7/2021, per  

a l’arranjament puntual de la xarxa viaria de la finca forestal de Can Puig, situada al polígon de 
rustica 26, parcel·la 6 d’Arbúcies, a favor de Mir Pous Girona S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 232,50 €, liquidat provisionalment l’1 de març de 2021. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 50,00 €, liquidada provisionalment l’1 de març de 2021. 
 

- 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 5 de maig de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.......per tal de minimitzar l’impacte d’aquesta actuació, cal condicionar-ne l’execució al 
compliment de les condicions següents: 

Pel que fa l’informe del Parc Natural del Montseny ... 

 Caldrà que els guals de formigó siguin armats per garantir la resistència al pas de 
camions de desembosc i d’emergències. 



 
 

 

 
 

 Caldrà que el formigó emprat en els guals sigui tintat de color terrós per garantir la 
seva màxima integració paisatgística. 

 Caldrà que els embornals d’entrada i les sortides de les obres de drenatge disposin de 
rampes d’amfibis. 

 Caldrà garantir, en la fase d’execució, la protecció màxima de la llera i evitar 
vessaments de formigó, combustibles o olis de maquinària i despreniments de terres. 

 Igualment, en la fase de construcció dels guals caldrà vetllar per l’entubat de l’aigua de 
les rieres i rierols ( en cas que n’hi hagi) per tal de garantir-ne el cabal i la no 
contaminació. 

 Caldrà aplicar normes de bioseguretat durant l’execució dels treballs, amb un protocol 
bàsic que haurà de contemplar: 

o Desinfectar tot el material i en especial la maquinaria i vehicles que vinguin d’un 
altre indret, netejant amb aigua a pressió i desinfectant posteriorment amb lleixiu 
diluït les rodes o cadenes de la maquinaria que treballi en l’obra. Aquesta 
desinfecció s’haurà de fer abans d’arribar a Arbúcies i en un indret adequat fora del 
Parc. 

o Desinfectar diàriament les botes que fan servir els operaris (preferiblement de goma 
o material plàstic) amb productes desinfectants (Virkon S o Etanol al 70%) quan 
aquests operaris treballin en un curs d’aigua o en la llera d’un torrent o riera. 

o Abans d’aplicar el desinfectant, esbandir el material (botes, guants, eines) per que 
no quedin restes orgàniques (fang, fulles, etc..) ja que podrien reduir la eficàcia dels 
mateixos. 

o La maquinaria i el material individual NO haurà de ser traslladat en un altre indret 
mentre durin les obres. Si fos necessari el seu trasllat, caldrà una nova neteja i 
desinfecció abans de tornar a l’obra per executar el projecte que ens ocupa. 

o No manipular animals si no és estrictament necessari i si es fa, sempre amb guants 
de nitril sense pols. 

Pel que fa l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua en la construcció dels guals... 

 L’estructura s’adaptarà al fons de la llera i s’elevarà, com a màxim, uns 10cm respecte 
a la cota actual de la llera.  

 En cas que la regularització del fons es realitzi amb formigó, el pas de l’aigua es 
garantirà mitjançant un ranurat transversal de 2cm d’amplada.  

 En cas que es tracti d’una llera de tipus granular, es preveurà la col·locació d’escullera 
de protecció en el parament aigua avall, si s’escau, per a evitar l’erosió local. Per a 
garantir la seva estabilitat serà necessària la col·locació d’un rasclet.  

 El gual estarà degudament senyalitzat en ambdós extrems, incloent la col·locació d’una 
placa indicativa de “Risc d’inundació – caigudes”.  

 El promotor de l’actuació haurà de presentar una declaració responsable en els termes 
establerts per l’article 9bis i següents del Reglament de Domini Públic Hidràulic i, 
preveure la gestió del risc en avinguda.  



 
 

 

 
 

 El titular de l’estructura haurà de realitzar les tasques de conservació necessàries per a 
garantir la capacitat de desguàs de l’estructura 

Pel que fa l’informe municipal ... 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de desplaçar els 
materials i terra sobrant, la qual s’escamparà en el propi camí i/o finca però sense 
afectar les lleres dels rius o torrents. 

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

 
- Les obres NO es podran iniciar fins que no s’hagi presentat al registre d’entrada municipal els 

originals de la documentació pendent, que es la següent: 

 Nomenament de contractista, degudament signat, acompanyat amb 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  
 
 
4.2.- Llicència d'obra menor 9/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 9/2021, per a la instal·lació de 

plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum a la casa rural de Cal Trompet (veïnat del Rieral) 
a favor de Nuria Casadesus Cladera. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 12,96 €, liquidat provisionalment el 10 de març de 2021. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 50,00 €, liquidada provisionalment el 10 de març de 2021. 
 

- 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 29 d’abril de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“....caldrà condicionar la seva execució a: 

 

 Un cop finalitzada l’obra caldrà aportar un certificat de col·locació dels panells a 
emetre per la empresa instal·ladora. 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de desplaçar els 
materials i la runa originada per aquests treballs. 

 La runa originada i haurà de ser retirada de la finca i transportada fins a un abocador 
regularitzat no allargant l’acumulació a l’obra més enllà del que resulti necessari.” 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.3.- Llicència d'obra menor 11/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 11/2021, per a la reforma interior 

d'habitatge unifamiliar aïllat existent situat al carrer El Lledoner, 9, a favor de Laura Tarrés 
Freixas. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 4.419,83 €, liquidat provisionalment el 14 d’abril de 2021. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 50,00 €, liquidada provisionalment el 14 d’abril de 2021. 
 

- 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. 
 

- Quan s’acabin les obres serà obligatori presentar el certificat final d’obra, i si escau, els seus 
annexes corresponents. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 5 de maig de 2021, 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 s’hagi presentat al registre d’entrada municipal els 

originals de la documentació pendent, que es la següent: 

 Nomenament de contractista, degudament signat, acompanyat amb 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  
 
 
5.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
6.0.- Comunicació prèvia d'obres mínimes 45/2021 
 
Vista la comunicació prèvia d’obres mínimes presentada el 5 de maig de 2021 amb registre 
E2021002855, 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
S’ACORDA: 
 
- DECLARAR a l’empara de l’article 26.c de l’ordenança municipal número 39 “reguladora de la 

intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Arbúcies” la manca 
d’efectes de l’actuació comunicada, amb número d’expedient 45/2021, per refer la teulada 
(sense afectació estructural) de la masia de Can Francisco (veïnat de Pocafarina), a favor de 
Carles Gonzalez Gonzalez. 
 

- Notificar al sol·licitant que no està habilitat per executar l’acció comunicada i que cometrà 
una infracció urbanística en cas que l’executi. 
 

- Recordar al sol·licitant que per dur a terme obres en sòl no urbanitzable es imprescindible 
sol·licitar i obtenir la corresponent llicència urbanística municipal. 

 

- Retornar al sol·licitant la liquidació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO) de la present comunicació per un import de 224,13 €, liquidat provisionalment el 5 de maig 
de 2021, prèvia presentació del document acreditatiu de la titularitat bancària on retornat 
l’import. 

 
- 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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