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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000026  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 19 de juliol 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 12 de juliol 
de 2021. 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Modificació Acord adhesió al Pla de Dones del Consell Comarcal de la Selva. 
 
ADHESIÓ AL PLA DE POLÍTIQUES DE DONES DE LA SELVA 
2016-2020 I LA PRÓRROGA DE 2021 A 2024 
 

Vist el pla de polítiques de dones de la Selva 2016-2020, tramès pel Consell Comarcal de 
la Selva. 
 
Atès que el nou Pla de polítiques de dones de la Selva 2016-2020 es vol fer un pas més 
enllà en el treball consensuat i compartit amb l’objectiu d’aconseguir una societat més 
justa i igualitària. S’aposta per seguir construint complicitat amb l’Institut Català de les 
Dones, col·laborant amb el desenvolupament de noves formes de gestió públiques i 
implicant en espais de relació als agents socials presents al territori comarcal. 
 
Atès que el Consell Comarcal de la Selva se suma i manifesta la seva sensibilitat cap al 
nou paradigma conceptual que es recull en el Pla estratègic de polítiques de dones del 
Govern de la Generalitat de Catalunya 2012-2015. 
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Aquest paradigma planteja dos principis orientadors: 
 

 La governança que es centra en noves propostes d’organització de les institucions 
públiques, com per exemple la definició d’estructures en xarxa per abordar millor la 
complexitat social. 
 

 La participació de les dones de manera formal a fi de visibilitzar l’apoderament i el 
lideratge femenins en tots els àmbits de la vida pública. 

I dues estratègies per seguir el treball realitzat fins ara: 
 L’apoderament que es centra en consolidar i impulsar nous models de lideratge que 

incorporin en el seu conjunt les habilitats i les experiències femenines. 
 

 La transversalitat que s’articula com un instrument dual que comprèn tant una 
estratègia que involucra tots els actors socials en la recerca de la igualtat de gènere, 
com la denominació de determinades eines per l’anàlisi de gènere. 

 
Atès que l’Ajuntament d’Arbúcies comparteix els objectius i finalitats del Pla de polítiques 
de dones de la Selva 2016-2020 i la seva pròrroga 2021-2024. 
 
 
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
Primer:  APROVAR L’ADHESIÓ a la proposta del Consell Comarcal de la Selva, i 

assumir els compromisos recollits en el Pla de Polítiques de dones de la Selva 2016-2020 
i la seva pròrroga de 2021-2024. 
 
Segon: NOTIFICAR aquests acord al Consell Comarcal de la Selva. 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.2.- Acord adhesió Pla LGTBI Consell Comarcal de la Selva 2020-2023 
 
 

Expedient núm.: X2021001869 - X2021001869 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
PROPOSTA D’ADHESIÓ AL “PLA LGBTI PELS MUNICIPIS I LA COMARCA DE LA 
SELVA 2020-2023” 
 

Des del Consell Comarcal de la Selva, es va aprovar el passat dia 7 de juliol de 2020 en 
sessió plenària, el “Pla LGBTI pels municipis i la comarca de la Selva 2020-2023”. 
L’elaboració d’aquest Pla es basa en la diagnosi realitzada prèviament sobre l’atenció a 
les persones LGBTI que viuen als 24 municipis de menys de 20.000 habitants de la 
comarca, i que són objecte de l’àmbit d’actuació d’aquest Pla. 
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El Pla de polítiques LGBTI del Consell Comarcal de la Selva s’emmarca en el 
desplegament de la “Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia”. Aquesta 
llei, aprovada pel Parlament de Catalunya a l’octubre de 2014, insta als ens locals a 
desenvolupar-la per tal de garantir els drets de les persones LGBTI als diferents 
municipis. 
 

És en aquest sentit, que les línies d’accions del Pla LGBTI plantegen com a  objectius 

generals estratègics a assolir: a) promoure accions de sensibilització i prevenció de 
les LGBTIfòbies; b) ampliar el coneixement de les i els professionals educatius, 

sanitaris, cossos de seguretat i de l’acció social envers la realitat LGBTI, el marc 

normatiu i els serveis adreçats a aquest col·lectiu; i c) disposar de recursos i 
mecanismes necessaris per comunicar, coordinar i desenvolupar les polítiques LGBTI 

a nivell comarcal, incorporant la transversalitat i la interseccionalitat com a estratègia 

metodològica.  
 

Mitjançant l’adhesió al “Pla LGBTI pels municipis i la comarca de la Selva 2020-2023”, 
es col·laborarà en el desenvolupament d’accions d’igualtat de la diversitat afectiu-

sexual i de gènere.  

 
Per allò exposat, es proposa la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

acords: 

 
 

Primer.- Aprovar l’adhesió del municipi d’Arbúcies al Pla LGBTI pels municipis i la 
comarca de la Selva 2020-2023. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva. 

 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde o òrgan competent, tan àmpliament com sigui de menester, 

per dur a terme el present acord. 
 
Quart.-  Donar publicitat del present acord a la web municipal o altres mitjans de 
comunicació local per al seu coneixement general. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Cultura 
 
3.1.- Aprovació conveni col.laboració entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament d'Arbúcies per 
al funcionament serveis Museu, la Gabella, amb el Parc Natural del Montseny 
 
1. El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona conté una línia de col·laboració amb 
els ajuntaments del Parc del Montseny per a la gestió de l'espai natural. Aquesta col·laboració 
s'adreça especialment a l'execució del pla d'informació, pla de prevenció d'incendis, gestió de les 
dotacions del Parc de titularitat municipal, la gestió de la xarxa viària bàsica del Parc i la promoció 
d'un model de turisme sostenible, i es materialitza mitjançant convenis específics.  
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2. La Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies van subscriure dels anys 2014 fins al 2020 
convenis anuals de col·laboració per al funcionament dels serveis del Museu Etnològic del 
Montseny, La Gabella, directament relacionats amb el Parc Natural del Montseny.  
 
3. El 7 de juliol de 2021, la Diputació de Girona ens tramet nou conveni de col·laboració per al 
funcionament dels serveis del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, directament relacionats 
amb el Parc Natural del Montseny. cn/4117. exp. 2021/2948., per l’any 2021, per tal d’aprovar i 
signar. 
 
Per tot això, 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Arbúcies per al 
funcionament dels serveis del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, directament relacionats 
amb el Parc Natural del Montseny. cn/4117. exp. 2021/2948. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Sol·licitud de fraccionament del pagament del servei de grua per retirada de vehicle mal 
estacionat 
 
Vista la instància del Sr. Víctor Camps Gómez on sol·licita poder fer el pagament del servei de grua 
que va tenir lloc el divendres 9 de juliol al matí, per a la retirada del seu vehicle d’una zona 
senyalitzada com a prohibit l’estacionament. 
 
Vist l’informe de l’Àrea de Governació en què es descriu el servei realitzat amb els vehicles 
aparcats a la zona de Domènec Refart, tot i existir una prohibició d’estacionament.  
 
S’ACORDA aprovar el fraccionament del pagament dels 95,00 € del servei de grua al Sr. Víctor 
Camps Gómez. L’import a pagar serà de 10,00 € al mes. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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5.0.- Joventut 
 
5.1.- Devolució dies confinats esplai 2021 
 
 
Vist que s’ha detectat un cas positiu de Covid-19 a un dels monitors de l’esplai 2021.  
 
Vist que la normativa del departament de Joventut obliga a confinar tot el grup de convivència 10 
dies.   
 
Vist que es sol·licita el retorn de l’import dels dies perduts a cada participant.  
 
 

Birdigan, Lucas Mihail i Anaïs  74,36 € 

Kamara Bonfill, Mireia i Omar  76,69 € 
Massachs Pujolràs, Marcel 33,60 € 

Mata Castellví, Laia 57,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Noguera Camps, Aina 33,60€ 

Roca Rovira, Vinyet 36,96 € 
Galfre Kirifu, Malena 40,20 € 

Haron Grain, Elhssini 36,18 € 

Serra Tornés, Jana 57,00 € 
Simao Neves, Lara 33,60 € 

Bohils Rovira, Núria 36,96 € 
Duran Juanola, Maiol 33,60 € 

Garcia Enseñat, Julia 36,96 € 
Allué Trigo, Vera i Biel 49,42 € 

Galvez Rodriguez, Héctor 36,96 € 

Tornés Villar, Aniol 43,23 € 
Masferrer Cruz, Marçal 36,96 € 

 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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6.0.- Urbanisme 
 
6.1.- Aprovació certificació d'obres núm. 1 obra col.lector tram riera xica 
 
 
1. El 15 de desembre de 2020, per resolució d’Alcaldia es va aprovar l’adjudicació contracte de les 
obres del projecte CONSTRUCTIU DE LES REPOSICIONS DELS COL·LECTORS D’AIGÜES RESIDUALS 
DE LA XARXA D’ARBÚCIES. TRAMS RIERA XICA, a l’empresa SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU, NIF A08146367, pel preu de cent quinze mil euros (115.000,00 
€) IVA exclòs, més vint-i-quatre mil cent cinquanta euros (24.150 €) el tipus vigent d’IVA del 21 %, 
amb subjecció a les determinacions del Plec de Clàusules i contingut de la seva oferta presentada, 
que són contingut contractual del mateix. 
 
2.  El 1 de gener de 2021, tots els actius, passius i obligacions de SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU passa a nom  d’ AGBAR, SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE 
BARCELONA S.A.U., amb C.I.F. número A-08000234, essent aquesta última qui formalitza el 
contracte, en data 2 de febrer de 2021. 
 
3. El 12 de juliol de 2021, se signa la certificació d’obres núm. 1 relativa a les obres del projecte  
CONSTRUCTIU DE LES REPOSICIONS DELS COL·LECTORS D’AIGÜES RESIDUALS DE LA XARXA 
D’ARBÚCIES. TRAMS RIERA XICA, per l’import, IVA inclòs, de noranta-dos mil nou-cents trenta-dos 
euros i noranta-nou cèntims d’euro (92.932,99 €). 
 
 
Per tot això, 
 

S’ACORDA: 
 
 
Aprovar la certificació d’obres núm. 1, presentada per AGBAR, SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE 
BARCELONA S.A.U, relativa a les obres del projecte CONSTRUCTIU DE LES REPOSICIONS DELS 
COL·LECTORS D’AIGÜES RESIDUALS DE LA XARXA D’ARBÚCIES. TRAMS RIERA XICA, per l’import, 
IVA inclòs, de noranta-dos mil nou-cents trenta-dos euros i noranta-nou cèntims d’euro 
(92.932,99 €)  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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6.2.- Llicència d'obra menor 22/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 22/2021, per a la reforma interior 

d'un habitatge en edifici plurifamiliar existent situat al carrer Pietat, 6, 1º, 1ª, a favor de Nuria 
Casanova Fradera. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 323,25 €, liquidat provisionalment el 17 de juny 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 17 de juny 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 14 de juliol de 2021, que entre d’altres coses diu el següent:  
 

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

 Els elements de control solar de les obertures que donen al carrer Pietat s’hauran de 
resoldre mitjançant persianes de corda, porticons o elements de caràcter tradicional 
similars, defugint de la simple persiana enrotllable de lames d’alumini o PVC.  

 Les noves fusteries d’alumini seran lacades de colors foscos, restant prohibida la 
utilització d’alumini i/o PVC de color blanc. 

 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.” 

 



 
 

8 
 

- 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. 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  
 
 
 
6.3.- Llicència d'obra menor 23/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 23/2021, per a la construcció d'una 

edificació auxiliar adossada situada al carrer La Plana, 6b, a favor de Elisabet Pastells Vila. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 239,33 €, liquidat provisionalment el 7 de juliol 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 7 de juliol 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’arquite cte 
municipal del 14 de juliol de 2021, que entre d’altres coses diu el següent:  
 

“….caldrà condicionar l’execució de les obres a: 
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 L’execució simultània del garatge auxiliar de la finca veïna (expedient d’obra menor 
24/2021), havent de tractar la mitgera amb els acabats propis de la façana en cas que 
només s’executés una de les edificacions auxiliars. 

 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  
 
 
 
6.4.- Llicència d'obra menor 24/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 24/2021, per a la construcció d'una 

edificació auxiliar adossada situada al carrer La Plana, 6, a favor de Maria Dolors Vila Fauria.  
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO ) 
de la present llicència per un import de 229,03 €, liquidat provisionalment el 7 de juliol 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 7 de  juliol 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. 
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- 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 14 de juliol de 2021, que entre d’altres coses diu el següent:  
 

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

 L’execució simultània del garatge auxiliar de la finca veïna (expedient d’obra menor 
23/2021), havent de tractar la mitgera amb els acabats propis de la façana en cas que 
només s’executés una de les edificacions auxiliars. 

 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  
 
 
7.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
7.1.- Aprovació provisional modificació ordenança fiscal reguladora núm. 46 Estacionament de 
vehicles de tracció mecànica a la via pública 
 
Aprovat el nou conveni de gestió de zona blava amb l’empresa GIROPARK, es considera la  
necessitat de modificar l’ordenança fiscal reguladora núm. 46 de l’estacionament de vehicles de 
tracció mecànica a la via pública. 
 
S’acorda l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la següent modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de 
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública.  
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1. Modificar el CAPÍTOL IV – CONDICIONS ESPECIALS : 

 

 Substituir tot l’article 1r. per el text següent:  

Podran sol.licitar la bonificació, per vehicle matriculat, els empadronats en el carrer 
CAMPRODON que compleixin les següents condicions: 

- Estar empadronat en el carrer Camprodon, ser titular d’un vehicle que tributi a Arbúcies, 

que aquest estigui al corrent de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.  

 
 Suprimir tot l’article 2n., quedarà pendent d’aprovació del nou text segons el nou sistema 

de bonificacions que fa referència a l’article 1r del Capítol IV.  

 
2. Substituir l’annex que consta a l’ordenança per el següent: 

ANNEX 
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A 
LA VIA PÚBLICA 
 

1. Límit d’estacionament. Quantia 

-Horari: 
 . De dilluns a divendres: 
 De 9 del matí a 1 del migdia 
 De 5 de la tarda a  8 del vespre 
 . Dissabte: 
 De 9 del matí a 1 del migdia 
 
-Tarifes: 
 

IMPORT   (€) TEMPS 

0,20 € Fins a 30 minuts (mínim) 
0,60 € Fins a 60 minuts 

1,20 € Fins a 90 minuts 
2,00 € Fins a 120 minuts 

(màxim) 

6,00 € Anul·lació de denúncia 
 
 
 
Els conductors que estacionin el vehicle en la zona objecte de limitació horària i hagin estat 
denunciats per la manca de comprovant que els faculti per aparcar o per la superació del límit 
horari indicat en el comprovant, podran anul·lar els efectes de la denúncia, mitjançant 
l’obtenció d’un comprovant especial que s’ha de deixar, juntament amb la denúncia, en les 
bústies disposades a l’efecte en els aparells multiparquímetre.  
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2. Tarifes especials. 

Els residents (per a qui estigui al corrent de pagament de l’impost de circulació del municipi), 
gaudiran de 30 minuts de franc al dia. Els usuaris introduiran la matrícula i automàticament 
disposaran de 30 minuts al dia. Si desitgen aparcar més temps, podran ampliar fins a un 
màxim de dues hores abonant la tarifa corresponent. 

 
 
Segon.- Aquest acord se sotmetrà a ratificació del Ple. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.2.- Aprovació nou conveni de gestió de zona blava 2021-2025 
 
 
Vist la necessitat de subscriure un nou conveni de gestió de zona blava amb l’empresa de 
GIROPARK SAU, per un peíode de quatre anys 
 
 
Per tot això, 
 
S’ACORDA: 
 
Acceptar subscriure un nou conveni de la gestió de zona blava amb l’empresa GIROPARK, per un 
període de quatre anys. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.3.- Acord de contractació del tubogàn urbà aquàtic per la Festa Major del 2021 
 
 

Expedient núm.: X2021002766 - X2021002766 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 

Aprovació de la contractació del tubogàn aquàtic urbà per la Festa Major del 2021 a 
XOU’S PRODUCCIONS a través de PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI SL 

 
Vist els actes de celebració de la FESTA MAJOR 2021 del proper 26 de juliol, on es 
realitzaran diversos actes, és necessari la contractació d’un tubogàn aquàtic urbà a 
l’empresa  XOU’S PRODUCCIONS a través de PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES 
VICTORI SL. 
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Vist el pressupost presentat per l’empresa PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI SL.  
per un import de 1.650 € + IVA total 1.996,50 €. 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquest servei a l’empresa PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI SL. 
segons el pressupost presentat. 
 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.4.- Proposta d'acord per a la contractació de Miquel del Roig per actuar a la Festa Major del 
2021 
 
 

Expedient núm.: X2021002767 - X2021002767 
 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 

Aprovació de la contractació de Miquel del Roig per a actuació musical per la Festa 
Major del 2021  a través de PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI SL 

 
Vist els actes de celebració de la FESTA MAJOR 2021 del proper 24 de juliol, on es 
realitzaran diversos actes, és necessari la contractació d’un espectacle musical de 
MIQUEL DEL ROIG a través de PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI SL. 
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI SL.  
per un import de 1.900 € + IVA total 2.299,00 €. 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquest servei a l’empresa PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI SL. 
segons el pressupost presentat. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.5.- Proposta d'acord per  a la contractació de monologuistes per els actes de Festa Major del 
2021 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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8.0.- 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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