
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 DE JUNY DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000019  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 1 de juny de 2020 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:00 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 celebrada per la Junta de Govern Local, en data 25 de maig de 2020. 
 
 
2.0.- Comerç 
 
2.1.- Muntar parada al mercat municipal  
 
 
Vista la petició de muntar una parada al mercat municipal  
 
 
S’ACORDA 
 
 
Autoritzar la possibilitat de poder muntar una parada al mercat municipal dels diumenges 
per la venda de formatges, a partir de diumenge 24 de maig del 2020. La parada seria de 
3X2 metres. 
 
La quota de l’any 2020 es faria efectiva per trimestres avançats. L’import que li 
correspondria pagar durant tot l’any seria de 158,40€/ anuals, a dividir pels quatre 
trimestres de l’any. 
 



 
 

 

 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Comunicació i noves tecnologies 
 
3.1.- Sol·licitud al Consorci Localret de la consulta de la canalització de les telecomunicacions i 
altres serveis bàsics existents a la població d'Arbúcies 
 
 
Sol·licitud al Consorci Localret de la consulta de la canalització de les telecomunicacions i altres 
serveis bàsics existents a la població d'Arbúcies 
 
 
Vista les diverses incidències amb les xarxes d’alguns serveis bàsics i de telecomunicacions, i 
davant la dificultat d’accés a certa informació en mans d’empreses privades,  
 
Vist el servei que ofereix Localret, el consorci local format per les administracions locals de 
Catalunya per millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat de la informació, que 
permet consultar la canalització de les xarxes del propi municipi a través de la Plataforma ACEFAT  
 
S’APROVA 
 
Sol·licitar a Localret el mapa actual de la xarxa de serveis bàsics i de telecomunicacions a la vila 
d’Arbúcies 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Festes 
 
4.1.- Aprovació bases concurs rodolins digitals ENRAMADES CONFINADES 2020 
 
 
Acceptació Bases Concurs Rodolins digitals Enramades 2020  
 
 
Atès que el concurs de Rodolins digitals per a les Enramades és un projecte complementari per tal  
la població arbucienca que pugui participar activament en la festa 
 
Atès que l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Festes s’encarrega de l’organització d’aquest 
concurs 
 
Atès que s’ha de regular el concurs, per tal d’establir els criteris que seleccionaran els guanyadors 
i els premis 
 



 
 

 

 
 

 
S’ACORDA: 
 
Aprovar les següents bases :  
 

BASES PEL CONCURS DE RODOLINS D’ENRAMADES 2020 
 
La Regidoria de Festes  convoquen el 1r Concurs de Rodolins Digitals de les Enramades 2020 
d’acord amb les següents bases: 
 
 - El concurs és obert a totes les edats. Hi podran participar de manera individual presentant una 
única obra original i inèdita. Els participants seran responsables de qualsevol reclamació per 
autoria o plagi.  
 
- El format del rodolí és de 140 caràcters (espais inclosos), de temàtica Arbúcies i/o Enramades.   
 
- Tots els rodolins presentats s’aniran publicant durant les Enramades a les xarxes socials. 
 
- L’últim dia de presentació serà el 3 de Juny. Tots els participants hauran d’enviar el rodolí  al link 
publicat a les xarxes socials de l’Ajuntament, juntament amb les dades que es demanin.  El 
concurs es dividirà en 3 categories. Una primera categoria INFANTIL (alumnes de primària); una 
segona categoria JUVENIL (alumnes de SECUNDÀRIA i fins a 18 anys ); i una tercera categoria 
ADULTS (a partir de 18 anys). El jurat haurà d’escollir 1 rodolí de cada categoria considerat 
guanyador i optarà a premi.  
 
- El jurat tindrà en compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat comunicativa I 
l’adequació a la temàtica festiva. El jurat es reserva el dret a declarar desert el premi si, segons el 
seu criteri, no s’ha presentat a concurs cap treball que compleixi els requisits mínims de qualitat.  
 
- Els noms dels guanyadors es donaran a conèixer a través d’instagram @arbucies.montseny tan 
bon punt el jurat hagi arribat a un veredicte i, tot seguit, sortirà a la pàgina web de l’ajuntament: 
www.arbucies.cat. 
 
- S’entregaran 3 premis, al rodolí de cada categoria. Cada premi serà un pack de material literari, 
valorat en 30 euros . 
 
- Els tres rodolins guanyadors seran propietat de l’Ajuntament d’Arbúcies, així com tots els drets 
d’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i exposició.  
 
- El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.  
 
- L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte d’aquestes bases. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 

http://www.arbucies.cat/


 
 

 

 
 

 
5.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
5.1.- Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

X2020001669 ANNA LAGUARDA MAGRIÀ - LAGUARDA FLORS 94,60 

X2020000607 ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTSENY 2.420,00 

X2020001836 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 1.625,24 

X2020001835 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.426,70 

X2020001569 GRUPO ELECTRO STOCKS SLU 441,77 

X2020001285 HERMANOS ALUM SL 32.089,78 

X2020001605 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 372,50 

X2020001653 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 2.261,09 

X2020001435 SERVEIS I COMPONENTS ARBÚCIES SL - SERCO 84,70 

X2020001673 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 905,09 

X2020001431 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES-SGAE 5.365,06 

      

    48.086,53 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Urbanisme 
 
6.1.- Devolució fiança d’urbanització llicència d’obra major 7/2019 
 
 
Devolució fiança d’urbanització llicència d’obra major 7/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Comunitat de Propietaris del carrer Lluís Torres, 14, el 31 de 
gener de 2020, amb registre d’entrada E2020000722, en la qual sol·licita la devolució de la fiança 
d’urbanització de la llicència d’obra major 7/2019 per un import de 1.748,00 €. 
 
Vist que ha finalitzat el període de garantia i s’han restituït tots els elements urbanístics malmesos 
a causa de les obres. 
 



 
 

 

 
 

Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 070/2020/68NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la total devolució de l’import de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a la Comunitat de Propietaris del carrer Lluís Torres, 14, la fiança d’urbanització 

de la llicència d’obra major 7/2019 per un import de 1.748,00 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.2.- Llicència urbanística de parcel.lació 1/2020 
 
 
Llicència urbanística de parcel.lació 1/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Maria del Carmen Torres Albiñana el 6 de febrer de 2020, amb 

registre d’entrada E2020000854, en la qual sol.licita llicència urbanística de parcel·lació, amb 

número d’expedient 1/2020, d’una parcel·la situada al carrer Pujals 5-7 d’Arbúcies, 

 

Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 071/2020/164I, que entre d’altres 
coses diu: 

 

“......Dades de les finques d’origen: 

Finca d’origen descrita amb els núm. 1 i 2 composta per la suma de dues parcel·les cadastrals: 

 

1. Parcel·la cadastral 0201902DG6300S0001ZA: 

Situació: Carrer Pujals, 5. 17401, Arbúcies 

Propietat: Maria del Carmen Torres Albiñana 

Superfície: 651,00 m2 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

2. Parcel·la cadastral 0201903DG6300S0001UA: 

Situació: Carrer Pujals, 7. 17401, Arbúcies 

Propietat: Maria del Carmen Torres Albiñana 

Superfície: 638,00 m2 

 

Inscripció registral: Volum 2.917, llibre 189 d’Arbúcies, foli 225, finca 5.186 

Superfície escripturada: 1.271,00 m2 

Superfície recentment mesurada: 1.289,00 m2  

Classificació urbanística: urbana 

 

Parcel·lació que es sol·licita: 

Es sol·licita la llicència de parcel·lació urbanística amb l’objecte de dividir la finca d’origen en dues 
finques independents constituïdes per la parcel·la núm. 1 de 651,00 m2 i la parcel·la núm. 2 de 
638,00 m2 segons es detalla en el projecte de parcel·lació presentat. 

 

Finca de resultat núm. 1: 

Situació de la parcel·la: Carrer Pujals, 5. 17401, Arbúcies 

Referència cadastral: 0201902DG6300S0001ZA 

Superfície de parcel·la: 651,00 m2 

 

Finca de resultat núm. 2: 

Situació de la parcel·la: Carrer Pujals, 7. 17401, Arbúcies 

Referència cadastral: 0201903DG6300S0001UA 

Superfície de parcel·la: 638,00 m2 

 

Qualificació i condicions urbanístiques de parcel·lació: 

Finques de resultat 1 i 2: 

D'acord amb el Pla Parcial "Mirador d'Arbúcies", aprovat definitivament per la Comisión Provincial 
de Urbanismo de data 13 de juliol de 1978 i posteriorment modificat puntualment i aprovat 
definitivament per la Comissió Provincial d'Urbanisme de Girona de data 19 de desembre de 1985, 
les finques de referència tenen la qualificació urbanística de ciutat jardí semi-intensiva. 

 

 



 
 

 

 
 

 

Els paràmetres urbanístics, son els següents: 

 

- Unitat mínima parcel·laria: 400 m2 

- Façana mínima parcel·laria: 15 m. 

- Ocupació de la parcel·la: 30 % de la superfície de la parcel·la 

- Separacions de l'edificació: 6 m. de la línia oficial del carrer  

 3 m.  de la resta de parcel·les   

- Alçada màxima edificable: 11 m. 

- Volum edificable: 8 m3/m2 d'ocupació. Sense sobrepassar els 5.000 m3 

- Construccions auxiliars: Ocupació,  5% de la superfície de la parcel·la 

 Alçada màxima, 4 m. 

- Usos És únicament admissible l'habitatge unifamiliar 

 
Conclusió: 
Segons el projecte de parcel·lació presentat, les parcel·les resultants no resulten afectades per cap 
incompliment dels paràmetres urbanístics que li són d’aplicació. Per tant, considero que la 
parcel·lació urbanística exposada en el cos d’aquest informe pot ser informada  favorablement. En 
aquest sentit s’aconsella atorgar la llicència de parcel·lació urbanística d’acord amb el projecte de 
parcel·lació redactat per l’arquitecte tècnic Gerard Cabrero Jiménez signat digitalment en data 
19/05/2020. 
Cal fer l’advertiment que el present informe s’emet basat en la presumpció de veracitat  en relació 
a les dades contingudes en el projecte de parcel·lació presentat.” 
 

S’ACORDA: 

Primer - Aprovar la llicència urbanística de parcel·lació d’acord amb l’informe de l’Arquitecte 
Tècnic Municipal amb número 071/2020/164I. 

 
Segon - Aprovar la liquidació definitiva de la taxa de la llicència per un import de 75,00 €, 

liquidada provisionalment el 10 de febrer de 2020. 
 
Tercer - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
6.3.- Suspensió de les obres de la llicència d’ obra major 6/2017 
 
 
Suspensió de les obres de la llicència d’obra major 6/2017 
 
 
Vista la sol·licitud de pròrroga de la llicència d’obra major, amb número d’expedient 6/2017, 
presentada per Magdalena Bertran Fita el 20 d’abril de 2020 amb registre d’entrada 
E2020002165. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 21 de maig de 2020 el qual considera entre 
d’altres aspectes que <<….de l’informe tècnic emès per aquest ajuntament en data 13 d’abril de 
2017 per a la concessió de la llicència se n’extreu que “l’actuació preveu la reparació puntual de 
l’estructura existent, inclosa la substitució d’alguns cairats per biguetes metàl·liques sense que es 
plantegi, per tant, una rehabilitació integral de l’edifici”, mentre que en l’informe tècnic adjunt a 
la sol·licitud de pròrroga s’assenyala clarament que l’obra realitzada (no acabada encara) és 
superior al que s’havia demanat i autoritzat en origen doncs s’ha acabat fent una restitució 
integral no només de la coberta sinó també de la resta de forjats interiors (rehabilitació integral). 
Això comporta diferències notables en l’aplicació de diferents normatives (Codi tècnic 
habitabilitat, etc.) les quals no han pogut esser avaluades correctament, circumstància que també 
és extensiva als nous acabats proposats (coberta metàl·lica?) en tant que l’habitatge forma part 
d’un recorregut controlat on hi són aplicables certes pautes de composició estètica.>> 

I vist que l’informe conclou que <<Ateses les consideracions formulades NO s’avalua 
FAVORABLEMENT la concessió de la pròrroga sol·licitada per la Sra. Magdalena Bertran Fita per a 
la “finalització de les obres de consolidació estructural i sanejament d’un habitatge unifamiliar 
existent” perquè les obres que s’estan duent a terme o bé no es corresponen amb allò que es va 
autoritzat o bé ja han superat amb escreix l’abast de les obres que són susceptibles d’emparar-se 
en la llicència municipal d’obres atorgada l’any 2017>>. 

S’ACORDA: 
 

Primer - Decretar la suspensió de les obres fins que no sigui efectiva la modificació de la llicència 
descrita en l’apartat segon. Aquesta suspensió no inclourà aquelles actuacions de caire estructural 
que puguin estar a mitges i que la seva immediata suspensió pogués suposar un perjudici major, 
especialment en relació a la solidesa estructural de l’immoble a rehabilitar. 

Segon - Requerir a la interessada perquè sol·liciti, en el termini màxim d’UN mes a comptar des de 
la recepció de la present notificació, la modificació de la llicència originalment atorgada a fi de 
que aquesta contempli les obres realment executades i/o previstes d’executar. A tals efectes 
caldrà que presenti un nou projecte modificat, complet, on es detalli de manera suficient el què i 
el com d’aquestes obres en tant que rehabilitació integral d’un immoble existent, tan pel que ja 
s’ha executat com per allò que manca d’executar (especialment en relació als acabats i forma de 
la coberta en tant que recorregut controlat). 

 



 
 

 

 
 

 

Tercer - Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord a la sol·licitant. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.4.- Llicència d'obra menor 19/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 19/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 19/2020, per a la col·locació d'un 

elevador interior en edifici plurifamiliar d'habitatges existent situat al carrer Germana Assumpta, 
15, a favor de la Comunitat de Propietaris carrer Germana Assumpta, 13-15-17. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 367,18 €, liquidat provisionalment el 5 de maig 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 21 de maig de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 

“.....caldrà condicionar l’inici de les obres a la presentació dels originals de la documentació 
següent: 



 
 

 

 
 

 Full d’assumeix de la direcció de l’obra signat per un tècnic competent i acompanyat 
d’un certificat de col·legiació on hi consti que disposa de la corresponent assegurança 
de responsabilitat professional en vigor. 

 Nomenament de contractista degudament signat, acompanyat de la seva declaració 
censal d’alta (model 036 de l’Agència Tributària). 

Així mateix, 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  
 
 
 
7.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
7.1.- Autorització a Comercial de Festes i Revetlles, S.L. per a la venda de productes pirotècnics 
del 16 al 23 de juny de 2020 
 
 
Autorització a Comercial de Festes i Revetlles, S.L. per a la venda de productes pirotècnics del 16 
al 23 de juny de 2020 
 
 
Autorització a Comercial de Festes i Revetlles, S.L.  per a venda productes pirotècnics del 16 al 
23 de juny de 2020 
 
En data 20 de gener de 2020, COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES S.L., va sol·licitar instal·lar una 
caseta de venda de material pirotècnic a l’Avinguda dels Països Catalans, intersecció amb Camí del 
Molí. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Policia d’Arbúcies. 
 
Vist l’informe favorable emès al respecte per l’enginyer municipal 
Atès allò establert al Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’articles pirotècnics i cartutxeria, i de la seva instrucció tècnica complementària núm. 17, 
condicionant el permís d’obertura de l’activitat a la presentació de l’Autorització de venda de 
pirotècnia atorgada per la Subdelegació del Govern a Girona. 



 
 

 

 
 

Vista l’autorització emesa per la subdelegació del Govern a Girona en data 15 de maig de 2020, la 
qual s’adjunta al present acord, donant-se per íntegrament reproduït en el cos del present escrit, 
 
S’ACORDA 
 
Autoritzar COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES, SL, previ el pagament de la corresponent taxa 
municipal, per a la instal·lació a l ‘Avinguda dels Països Catalans, encreuament amb el camí del 
Molí,  en un emplaçament allunyat al màxim de l’escola pública, (segons plànol indicatiu) d'una 
caseta de venda d’articles de pirotècnia, des del 16 de juny al 23 de juny 2020, ambdós inclosos, 
sempre i quan es compleixi amb els següents condicionaments:  
 
Primer.-  
 
S’haurà de donar compliment  a les restriccions temporals d’activitat de venda imposats pel  Reial 
Decret 463/2020, de 14 de març,  pel qual es declara l’estat d’alarma així com la normativa del 
seu desenvolupament. 
També quedarà supeditat al compliment de les mesures addicionals que les autoritats sanitàries i 
autoritats competents de caràcter local, autonòmic o estatal puguin adoptar en funció de 
l’evolució de la situació sanitària i que puguin conduir a la suspensió o restricció de l’activitat 
objecte d’aquesta autorització.  
 

Segon.- Donar compliment a l’autorització emesa per la subdelegació del Govern a Girona 
en data 15 de maig de 2020, la qual s’adjunta al present acord. 
 
Tercer.-  Requisits de seguretat : 
 
- La distància entre l’establiment de venda temporal i qualsevol edificació veïna haurà de ser 
superior a 20 m, així com a altres llocs que puguin representar especial perillositat, tals com 
benzineres o magatzems de productes perillosos.  

- La caseta haurà de disposar d’extintor i es prohibirà l’aparcament de vehicles en un perímetre de 
10 m.  

- Caldrà instal·lar un rètol indicatiu de “Prohibit fumar a menys de 10 metres de la caseta”. La 
caseta es situarà a l’esquena dels vents dominants.  

- Haurà de retirar diàriament el material pirotècnic de la caseta, en finalitzar la venda, i 
emmagatzemar-lo correctament, seguint la normativa vigent en matèria de productes pirotècnics  
 
Quart.- Requisits administratius : 
 
Caldrà presentar a l’Ajuntament abans l’inici de l’activitat:  
 
1. Certificat i/o comprovants d’Alta a l’empresa COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES, SL de les 
persones concretes que realitzaran el servei a Arbúcies . 
 
2. Comprovant de l’assegurança de responsabilitat civil actualitzada, de manera que cobreixi la 
ubicació on s’instal·larà la caseta. 
 
 



 
 

 

 
 

 
3. L’Autorització de la subdelegació del Govern de l’Estat a Girona  
 
Cinquè.- Taxa per Ocupació de Via pública . 
 
Caldrà pagar a l’Ajuntament, abans l’inici de l’activitat, per la taxa per Ocupació de Via Pública, 
que ascendeix a 262,40 €. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.2.- Contractació del servei de manteniment i de connexió a la Central Receptora d'Alarmes del 
sistema de seguretat a l'espai municipal Aigua i Salut 
 
 
Contractació del servei de manteniment i de connexió a la Central Receptora d'Alarmes del 
sistema de seguretat a l'espai municipal Aigua i Salut 
 
 
Vista la instal·lació inicial del sistema d’alarma i del sistema de CTTV (Circuit Tancat de Televisió) 
de l’espai Aigua i Salut, realitzat per la mateixa empresa Seguritec Costa Brava 2004 SA,  
 
Vist el document emès per Seguritec Costa Brava 2004 SA, de data 6 de març de 2020, en el qual 
se certifica que el sistema d’alarma instal·lat a l’espai municipal Aigua i Salut compleix amb el grau 
2 segons s’estableix a la norma UNE-EN 50131-1,  
 
Vista la necessitat de disposar del servei de manteniment preventiu del sistema d’alarma 
antiintrusió i CTTV a l’espai Aigua i Salut,  
 
Vista la necessitat de disposar del servei de connexió del sistema de seguretat de l’espai Aigua i 
Salut a una Central Receptora d’Alarmes , inscrita en el Registre d’Empreses de Seguretat de la 
Direcció General de la Policia 
 
Vista la proposta emesa per SEGURITEC de manteniment preventiu del sistema de seguretat i 
CTTV amb un cost anual de 320 € (+21% IVA),  
 
Vista la proposta emesa per EXPANSIVA SEGURETAT SL de connexió del sistema de seguretat a la 
central receptora d’alarmes, amb un cost anual de 144 € (+21% IVA) 
 
S’ACORDA 
 
Contractar el servei de manteniment preventiu del sistema d’alarma i el CTTV de l’espai Aigua i 
Salut per un cost anual de 387,20 € (320€ + 21% IVA) 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
Contractar el servei de connexió a la Central Receptora d’Alarmes Expansiva Seguretat SL per a 
l’alarma de l’espai Aigua i Salut per un cost anual de 174,24 € (144€ + 21% IVA) 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
8.0.- Precs i preguntes 
 
 
No es presenten més temes a tractar.  
 
 
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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