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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16 DE MAIG DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2022000019  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 16 de maig de 2022 
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 
Angel 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 9 de maig de 
2022. 
 
2.0.- Festes 
 
2.1.- Autorització barra bombers per la passada del Castell Enramades 2022 
 
Vist la sol·licitud presentada per Sergi Forts Plana,  amb representació de l’Agrupació de Bombers 
d’Arbúcies, per posar una barra al c. St. Jaume, 32,  el dia 17 de juny coincidint amb la passada del 
Castell.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Festes amb data 05/05/2022, que es transcriu literalment:  
 
CONSIDERACIONS NORMATIVES  
 
Vist la normativa vigent dels establiments d’atenció al públic i reunir les condicions de seguretat i 
higiene que per a les instal·lacions no permanents preveu el Reial Decret 3484/2000 de 29 de 
desembre pel qual s’estableixen les normes per a l’elaboració, distribució i comerç dels menjars 
preparats.  
 
Vist la Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció 
i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència i el Decret 200/2002 que 
regula la senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques, l’adjudicatari es 
compromet a senyalitzar de manera ben visible en totes les barres el següent missatge: “no es 
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permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques de  cap mena a menors de 18 
anys”. Aquest rètol tindrà un format mínim de 35 x 50 cm Tampoc es podrà vendre tabac segons 
la llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden 
generar dependència i la llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front el 
tabaquisme i reguladora d ela venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes 
del tabac  
 
CONCLUSIÓ  
 
Revisada la documentació presentada i d’acord amb les consideracions precedents, des d e la 
Regidoria de Festes s’informa favorablement l’adjudicació d’una llicència temporal d’ocupació de 
la via pública per la nit del dia 17 al 18 de juny. 
 
Aquesta llicència queda condicionada a:  
 
·L’horari de la llicència és de 2/4 de 11 de la nit del dia 17 fins la finalització del concert que es 
realitza a la Plaça St. Jaume, aproximadament a les 6 de la matinada del dia 18 de juny. Caldrà 
deixar l’espai desmuntat i en condicions higièniques.  
 
·No es permet servir cap beguda en envasos de vidre i de plàstic d’un sol ús. Cal utilitzar els gots 
de reutilització que l’ajuntament proporcionarà (el preu del got pels clients és de 1€ a retornar). 
Un cop finalitzada la festa caldrà retornar la totalitat dels gots proporcionats nets o bé fer el 
pagament que correspongui a 1€ per got no retornat a l’ajuntament.  
 
·Cada establiment autoritzat caldrà que proporcioni aigües als artistes del grup que actua, el 
personal de seguretat i els tècnics i 2 consumicions pels artistes.  
Els establiments que l’ajuntament hagi atorgat una llicència temporal d’ocupació de la via pública 
per a ús privat o una llicència d’obertura excepcional per la passada del Castell, caldrà que es 
posin d’acord pels preus de venda com de gestionar el repartiment de les aigües i consumicions 
pels artistes, tècnics, personal seguretat i personal que l'ajuntament indiqui.  
 
·Complir la Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la llei 20/1985, de 25 de juliol, de 
prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència i el  Decret 
200/2002 que regula la senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques, 
l’adjudicatari es compromet a senyalitzar de manera ben visible en totes les barres el següent 
missatge: “no es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques de cap mena a 
menors de 18 anys”. Aquest rètol tindrà un format mínim de 35 x 50 cm Tampoc es podrà vendre 
tabac segons la llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies 
que poden generar dependència i la llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front 
el tabaquisme i reguladora d ela venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels 
productes del tabac 
 
·Complir la normativa vigent dels establiments d’atenció al públic i reunir le s condicions de 
seguretat i higiene que per a les instal·lacions no permanents preveu el Reial Decret 3484/2000 
de 29 de desembre pel qual s’estableixen les normes per a l’elaboració, distribució i comerç dels 
menjars preparats. 
 
 
 
 



 
 

3 
 

 
S’ACORDA: 
 
Autoritzar la llicència temporal d’ocupació de la via pública per a ús privat a l’Agrupació de 
Bombers d’Arbúcies al c. Sant Jaume, 32, la nit del dia 17 al 18 de juny, amb els condicionants 
esmentats. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
3.0.- Joventut 
 
3.1.- Retorn pagament Esplai Gerard Masferrer 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Núria Horcas en data 9 de maig de 2022, com a 

representant legal de Gerard Masferrer Horcas, en què sol·licitava que se li retornés l’import 

pagat en concepte d’esplai d’estiu erròniament.  

 

Vist l’informe de la tècnica de Joventut en què es proposa fer el retorn íntegre pagat 

anteriorment.  

 

Vist que encara estem dins el període d’inscripcions de l’Esplai d’Estiu 2022.  

 

S’ACORDA 

 

Fer el retorn de l’import pagat en efectiu per error de 63 €.  

 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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4.0.- Turisme 
 
4.1.- Contractació de l'especatcle UNICORNS per a la cercavila de la Diada de Catifes de Flors 
2022 
 

Vist els actes de celebració de les CATIFES 2022 del proper 12 de Juny a ARBUCIES, on es 
realitzaran diversos actes, és necessari la contractació de l’espectacle UNICORNS de MANUEL 
GABRIEL BERNAD  per actuar durant la cercavila. 
 
Vist el pressupost presentat 1.700 € + IVA = 2.057€ 
 
 
S’ACORDA:  

 

Contractar MANUEL GABRIEL BERNAD  per al pressupost presentat. 

 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
4.2.- Contractació de l'espectacle KROMACOLOR per actuar a la cercavila de la diada de Catifes 
de Flors Naturals 
 

Vist els actes de celebració de les CATIFES 2022 del proper 12 de Juny a ARBUCIES, on es 
realitzaran diversos actes, és necessari la contractació de l’espectacle KROMACOLORS de MANUEL 
GABRIEL BERNAD  per actuar durant la cercavila. 
 
Vist el pressupost presentat 1.850 € + IVA = 2.238,50€ 
 
 
S’ACORDA:  

 

Contractar MANUEL GABRIEL BERNAD  per al pressupost presentat. 

 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Arxivament llicència d'obra menor 1/2022 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de la Corporació de data 7 de març de 2022 en el qual 
s’acordava atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 1/2022, per a la instal·lació 
de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum a l’habitatge situat al Passatge Mercè 
Rodoreda, 2, a favor de Solar Profit Energy Services S.L. 
 
Vista la instància genèrica amb registre E2022003191 de data 6 de maig de 2022 presentada per 
Solar Profit Energy Services S.L., en la qual exposa que ”per diferents motius l’obra al final no es 
durà a terme”, i sol·licita que “s’anul·li l’expedient, i es retornin els imports pagats”. 
 
Vist que els imports pagats als quals fa referència la instància presentada, es corresponen a 50,00 
€ en concepte de taxa d’expedient sotmès al règim de llicència urbanística d’obres menors, i a 
15,94 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres bonificat en un 90%, 
liquidats provisionalment el 21 de gener de 2022. 
 
Vist que segons l’article 2on de l’ordenança fiscal número 8 reguladora de la “taxa per expedició 
de documents administratius i per activitats jurídico-administratives”, el fet imposable de la taxa 
el constitueix l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació de tota mena 
de documents que expedeixi i d’expedients de què entengui l’administració o les autoritats 
municipals. 
 
Vist que la mateixa ordenança fiscal número 8 no preveu en cap cas i/o per cap motiu l’exempció 
d’aquesta taxa un cop tramitat el document i/o l’expedient corresponent.  
 
S’ACORDA: 
 
ARXIVAR i deixar sense efecte la llicència d’obra menor, amb número d’expedient 1/2022, per a la 
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum a l’habitatge situat a l Passatge 
Mercè Rodoreda, 2, atorgada per l’acord de Junta de Govern Local de la Corporació de data 7 de 
març de 2022, a favor de Solar Profit Energy Services S.L. 
 
Aprovar la devolució de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de la present  llicència, 
liquidat provisionalment el 21 de gener de 2022 per un import de 15,94 €.  
 
Denegar l’exempció i devolució de la taxa d’expedient sotmès al règim de llicència urbanística 
d’obres menors de la present llicència, liquidada provisionalment el 21 de  gener de 2022 per un 
import de 50,00 €. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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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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