
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 DE GENER DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  X2021000041    
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 18 de gener de 2021 
Hora d’inici:  18:30 h 
Hora de fi: 18:50 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 4 de gener de 
2021. 
 
 
2.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
2.1.- Modificació bonificació IVTM per error en classificació del vehicle 
 
 
El passat 09/11/2020 des de l’Àrea de Medi Ambient es va redactar un informe per a la 
bonificació de l’Impost tracció mecànica per al vehicle amb matrícula 7953KTD, propietat del Sr. 
Adam Auledas Anegas.  
 
Segons la documentació aportada el vehicle Toyota Land Cruiser 150 series amb matrícula 
7953KTD es va classificar amb la lletra F, i per tant, no li corresponia bonificació. 
 
El propietari del vehicle, el Sr. Adam Auledas Anegas, ha aportat nova documentació, i s’ha pogut 
comprovar que la classificació del vehicle era errònia i el vehicle té una classificació de C.  



 
 

 

 
 

Vista la Ordenança Municipal número 3 d’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i vista la 
classificació del vehicle, classificació C. 
 
S’ACORDA que al vehicle amb matrícula 7953KTD i propietat del Sr. Adan Auledas Anegas li 
correspon una bonificació del 5% de l’IVTM. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.2.- Aprovació del contracte de manteniment de les alarmes de l'Ajuntament i seus municipals 
per l'any 2021 
 
 
Vistes les alarmes que l’Ajuntament d’Arbúcies té instal·lades i en funcionament als diversos 
edificis municipals,  
 
Vista la necessitat de disposar d’un sistema integral de manteniment, que inclou, entre altres:  

- El seguiment i discriminació d’alarmes 
- L’actualització i control de codis d’usuaris 
- Trucades a forces de seguretat i responsables segons protocol 
- Testos de vigilància de fallada d’alimentació i baixa bateria 
- Revisió anuals obligatòries d’intrusió  
- Manteniment tècnic del sistema d’intrusió 
- Comunicació mitjançant GPRS (segons ubicació) amb Central Receptora d’Alarmes  

 
Vista la proposta número 5517-2, de data 12-01-2021, de Comunicacions i Seguretat CIS Serra SA, 
d’import 3.024 € (+21% IVA).  
 
S’acorda 
 
Acceptar el pressupost següent:  

- Proveïdor: Comunicacions i Seguretat CIS Serra SA 
- Número: 5517-2 
- Data: 12-01-21 
- Import: 3.024,00 € (+21% IVA) 
- Total: 3.659,04 € 

 
I contractar el servei de manteniment de les alarmes municipals per l’any 2021 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 

 
 

 
3.0.- Urbanisme 
 
3.1.- Devolució fiança de residus llicència d'obra major 15/2017 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Ramon Pou Pujolras el 17 de desembre de 2020, amb registre 
d’entrada E2020007632, en la qual sol·licita la devolució de la fiança de residus de la llicència 
d’obra major 15/2017 per un import de 176,77 €. 
 
Vist que s’ha presentat el corresponent certificat del gestor de residus de la construcció, referent 
a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 002/2021/73NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la total devolució de l’import de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Ramon Pou Pujolras la fiança de residus de la llicència d’obra major 15/2017 

per un import de 176,77 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- 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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