
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3 DE FEBRER DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000004  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 3 de febrer de 2020 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Pere Garriga Sola, Alcalde 
Jaume Salmeron Font, 1r Tinent Alcalde 
Angel Cabrero Mendez, 2n Tinent Alcalde 
M.Angela Soler Puigmacia, 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 corresponent a la Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2020 
 
2.0.- Alcaldia 
 
2.1.- Canvi titularitat i retorn titularitat nínxol 
 
Vista la petició de Rosa Mª Pol Franco, per canviar la titularitat del nínxol núm. 14 del carrer Sant 
Isidre a nom de Justo Franco Carpi, i retornar la titularitat de l’esmentat nínxol a l’Ajuntament 
 
 S’ACORDA 
 
Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm. 14 del carrer Sant Isidre. 
 
La nova titularitat serà a nom de Rosa Mª Pol Franco. 
 
La taxa per aquest canvi és de 74€. 
 
Un cop realitzat aquest canvi de titularitat, es procedirà a l’acceptació del retorn del nínxol a 
l’Ajuntament amb les condicions que diu l’article 8è. del reglament del cementiri municipal. 
 
L’import d’aquest rescat és de 560€, aquest any 2020, que li seran abonats en el compte que ens 
ha facilitat per aquest fi. 



 
 

 

 
 

 
La taxa pel canvi de titularitat és descomptarà de l’abonament que l’Ajuntament ha de fer el 
rescat 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
2.2.- Concessió per 50 anys nínxol 
 
 
Vista la petició de Ramona Sala Giramé per la concessió per 50 anys d’un nínxol 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar la concessió per 50 anys del nínxol núm. 18 del Cr Santa Joaquima de Vedruna, 18. 
 
La titularitat d’aquest nínxol serà a nom de Ramona Sala Giramé. 
 
L’import d’aquesta concessió és de 1.600€. 
 
Caldrà passar a recollir el títol de concessió a les oficines municipals. 
 
 Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
3.0.- Atenció i servei a les persones 
 
3.1.- Beca extra escolar NVA 
 
Vista i valorada des de l’àrea d’atenció a les persones, la necessitat de facilitar  la socialització 
d’infants i joves en situació de risc social a través d’activitats esportives/educatives en l’àmbit 
extraescolar 
 
S’acorda 
 
Concedir l’ajut econòmic de 205 euros a l’entitat esportiva E.F.A. en concepte de beca per la 
realització de l’activitat extraescolar del menor N.V.A. 
La família es compromet a pagar el seu 50 % del cost total de l’activitat. 
El pagament de l’ajut econòmic es realitzarà directament al compte corrent de l’entitat esportiva 
EFA (escola de futbol arbucienca):  
BANC SABADELL: ......816 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Altes Recaptació Desembre 2019 
 
Vista la relació d’altes de Recaptació corresponent al mes de desembre de 2019 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar aquestes altes per un import de 36.065,47€.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Adhesió a la pròrroga de l'acord marc amb l'ACM del servei de MANTENIMENT D'APARELLS 
ELEVADORS I SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS SUBSTITUTIUS 
 
ACORD DE L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE 

L’ACM DE SERVEIS DE MANTENIENT D’APARELLS ELEVADORS I SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS 

SUBSTITUTIUS AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2015.02).  

 

ANTECEDENTS 

1.- L’Ajuntament  d’Arbúcies, en data 4 de gener de 2018, va aprovar l’adhesió al sistema 

d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que l’ACM porta a termes, conjuntament amb el 

Consorci Català pel desenvolupament Local. 

2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de 
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats en sessió de la seva Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i publicats al 
perfil de contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la mencionada Comissió Executiva, de 
data 8 de juny de 2017, adjudicar l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i 
subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.02) a les empreses seleccionades d’acord amb el detall per lots que seguidament es 
relaciona:  
 
1.- ASCENSORES ERSCE, SAU, LOTS: 1, 7 i 10  
2.- CITYLIFT, SA, LOTS: 2 i 6  
3.- A.EMBARBA, SA, LOTS: 3 i 5  
4.- MARVI ASCENSORES, SL, LOTS 8 i 9  
5.- KONE ELEVADORES, SA, LOT 4   
 
3.- En data 10 de juliol de 2017, es van formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats mercantils 
adjudicatàries, els corresponents contractes de l’Acord marc de manteniment d’aparells elevadors 



 
 

 

 
 

i subministrament d’elements substitutius, licitat de conformitat amb el procediment referenciat 
a l’apartat anterior.  
 

4.- Mitjançant sengles acords de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 

Local de data 19 d’octubre de 2017 i del Comitè Executiu de l’ACM de data 19 de setembre de 

2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser aprovada 

la cessió dels corresponents contractes a favor de l’ACM, per tal que aquesta es subrogués en la 

posició del CCDL, pel que fa a tots els drets i deures derivats de la relació contractual, actuacions, 

que es formalitzaren amb les empreses adjudicatàries, en data 25 d’octubre de 2017. 

5.- En data 29 de març de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament 

l’expedient de la primera pròrroga de l’Acord marc (Exp. 2015.02) actualitzant els preus d’acord 

amb les previsions sobre actualització de preus previstes al PCAP. Els contractes es van formalitzar 

en data 2 de juliol de 2019. 

6.- En data 4 d’abril de 2019, l’empresa ASCENSORES ERSCE SAU amb NIF A08277907, va 

comunicar al Consorci Català pel Desenvolupament Local la seva voluntat de cedir el contracte 

relatiu al lot 10 de l’Acord marc de serveis de manteniment d’aparells elevadors i 

subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 

2015.02), així com també els contractes basats en l’esmentat Acord marc, a l’empresa ASCENSORS 

F.SALES SL. Un cop acreditada la solvència i la capacitat de l’empresa ASCENSORS F.SALES SL per 

contractar amb l’administració, es va formalitzar el contracte amb data 2 de juliol de 2019. 

7.- En data 11 de gener de 2018 l’Ajuntament d’Arbúcies va disposar la seva adhesió a l’Acord 

Marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements 

substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya per un termini de 24 mesos i la 

contractació del servei de manteniment amb l’empresa adjudicatària Citylift SA per a sis aparells 

en la modalitat de TOT RISC.  Posteriorment, en data 13 de setembre de 2018, l’Ajuntament 

d’Arbúcies va aprovar la contractació del servei de manteniment d’un nou aparell també en la 

modalitat de tot risc. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de 

subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 2014/24/UE, de 

26 de febrer de 2014, sobre contractació pública en relació al 12 i concordants del TRLCSP, 

aplicable per raons d’ordre temporal, de conformitat amb el que disposa la DT 1a* de la nova 

LCSP.   

2.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 198.3 del TRLCSP i 

33.3, lletra a, de la DN i té com a objecte la regulació de les condicions en que tindran lloc els 

serveis de manteniment d’aparells elevadors, designats pels membres del CCDL i de la resta 

d’entitats destinatàries de Catalunya que s’adhereixin al sistema de contractació centralitzada del 

CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP. 



 
 

 

 
 

3.- La DA 3a, apartat 10è de la nova LCSP, en relació al seus articles 218 i ss. preveuen de forma 

expressa la possibilitat que les associacions de municipis puguin crear centrals de contractació a 

les que s’hi podran adherir els ens locals associats, en aquest cas, en relació a un Acord marc. 

D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. 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 resta de disposicions 

vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 

competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal, es 

proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents,  

 

ACORDS 

 

Primer.- Disposar l’adhesió del municipi d’Arbúcies a la primera pròrroga de l’Acord marc del 

servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius  amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02), per un termini de vint-i-quatre mesos, 

amb efectes des del dia 11 de gener de 2020 fins el 10 de gener de 2022.   

Segon.- Aprovar la contractació del servei de manteniment per a dos anys amb l’empresa 

adjudicatària  Citylift S.A. en les modalitat següents: 

 

Tipus de 

manteniment  

(Bàsic/semi-risc/tot 

risc) 

Tipus d’aparell  

(interior/ 

exterior/muntacàrregues) 

Nombre 

d’aparells   

Preu/aparell-any 

(€) 

TOT RIS INTERIOR 7 882.50 + IVA 

    

 

Tercer.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 7.474,78 e que s'imputarà, 

dins del pressupost municipal dels anys 2020, 2021 i 2022, a càrrec de les aplicacions 

pressupostaries corresponents. 

 

Quart.- Notificar aquest acord a Citylift S.A., com a empresa adjudicatària de l’Acord marc, així 

com a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.2.- Acord d'adquisició del servei de manteniment de l'ascensor de l'edifici de les Naus Ayats a 
través de l'acord marc de l'ACM (exp. 2015.2) 
 
 



 
 

 

 
 

1.- L’Ajuntament  d’Arbúcies, en data 4 de gener de 2018, va aprovar l’adhesió al sistema 

d’adquisició centralitzada destinada las ens locals que realitza l’ACM juntament amb el Consorci 

Català pel desenvolupament Local. 

2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de 
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil 
de contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 8 de 
juny de 2017, adjudicar l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i 
subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.02) a les empreses seleccionades d’acord amb el detall per lots que seguidament es 
relaciona:  
1.- ASCENSORES ERSCE, SAU, LOTS: 1, 7 i 10  
2.- CITYLIFT, SA, LOTS: 2 i 6  
3.- A.EMBARBA, SA, LOTS: 3 i 5  
4.- MARVI ASCENSORES, SL, LOTS 8 i 9  
5.- KONE ELEVADORES, SA, LOT 4   
 
3.- En data 10 de juliol de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats mercantils 
adjudicatàries, el corresponent contracte de manteniment d’aparells elevadors i subministrament 
d’elements substitutius, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a l’apartat anterior.  
 

4.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de 

subministrament i serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 2014/24/UE, de 

26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i 12, en relació als articles 9 i 12, tots ells del 

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic.  

5.- L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 198.3 del TRLCSP i 

33.3, lletra a, de la DN i té com a objecte la regulació de les condicions en que tindran lloc els 

serveis de manteniment d’aparells elevadors, designats pels membres del CCDL i de la resta 

d’entitats destinatàries de Catalunya que s’adhereixin al sistema de contractació centralitzada del 

CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 205.2 del TRLCSP. 

 

6.- En data 11 de gener de 2018 l’Ajuntament d’Arbúcies va disposar la seva adhesió a l’Acord 

marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements 

substitutius  amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02), per un termini de 

vint-i-quatre mesos i la contractació del servei de manteniment amb l’empresa adjudicatària 

Citylift S.A. per a sis aparells en la modalitat de TOT RISC. 

7.- Recentment l’Ajuntament d’Arbúcies ha acordat adherir-se a la pròrroga de l’Acord marc del 

servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius per un 

termini de 24 mesos. 

8.- Atès la necessitat de disposar  d’un GSM a la sala de màquines per dotar de línia telefònica al 

sistema de comunicació bidireccional, així com del manteniment de la línia telefònica, es proposa 

a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents,  



 
 

 

 
 

 

D’acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. 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 resta de disposicions 

vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 

competències de les entitats locals  o articles aplicables de Llei d’organització comarcal, es 

proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents,  

 

ACORDS 

 

Primer.- Aprovar la contractació del servei de manteniment per a dos anys (a partir del 20 de 

febrer) amb l’empresa adjudicatària Citylift S.A. d’un nou aparell, en les modalitat següents: 

 

Tipus de 

manteniment  

(Bàsic/semi-risc/tot 

risc) 

Tipus d’aparell  

(interior/ 

exterior/muntacàrregues) 

Nombre 

d’aparells   

Preu/aparell-any (€) 

TOT RISC INTERIOR 1 1.067,83 (IVA inclòs) 

 

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 1.067,83 anual, que 

s'imputarà, dins del pressupost municipal dels anys 2020, 2021 i 2022, a càrrec de les aplicacions 

pressupostaries corresponents. 

Tercer.- Aprovar la contractació de la instal·lació d’un aparell GSM per al nou aparell elevador 

instal·lat a l’edifici de les Naus Ayats. 

Quart.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  per import de 6,00 € més IVA mensuals, 

que s'imputarà, dins del pressupost municipal dels anys 2020, 2021 i 2022, a càrrec de les 

aplicacions pressupostaries corresponents. 

Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer València, 

231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’empresa adjudicatària Citylift S.A.  

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
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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