
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 DE FEBRER DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  X2021000359    
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 1 de febrer de 2021 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:50 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, de data 25 de gener 
de 2021.  
 
2.0.- Comunicació i noves tecnologies 
 
2.1.- Contractació del subministrament d'un equip d'impressió i multifunció en la modalitat 
d'arrendament 
 
 
Vist que l’Ajuntament d’Arbúcies en data 4 de gener de 2018 es va adherir al sistema d’adquisició 
centralitzada del consorci Català pel Desenvolupament Local,  
 
Vist que l’Ajuntament d’Arbúcies en data 12 de juny de 2019 es va adherir a l’acord marc de 
subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i 
arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya,  
 
Vist l’informe tècnic on es detalla la necessitat de disposar d’un nou equip multifunció per a 
serveis administratius de l’Ajuntament d’Arbúcies,  
 
 



 
 

 

 
 

S’ACORDA :  
 
Primer 
Contractar en la modalitat d’arrendament d’una unitat del Lot 7 – HP E77822DN del catàleg de 
subministrament d’equips d’impressió i multifunció publicat per UTE REPROGIR CONTROL, segons 
amb les condicions marcades en l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de 
multifunció, que són les següents:  

- Cost mensual arrendament: 20,00 € (+21% IVA) 
- Preu Per Pàgina negre: 0,0030 € (+21% IVA) 
- Preu Per Pàgina color: 0,0400 € (+21% IVA) 

 
Segon 
Notificar aquest acord a Reprogir, com a empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord 
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- Aprovació gual permanent situat al C/ Camprodon, 20. 
 
 
Vista la instància presenta per l’interessat, per la que sol·licita permís de gual al carrer 
Camprodon, 20. 
Fetes les comprovacions per part de la Policia Local d’Arbúcies concloent que no existeix 
inconvenient perquè es posi un gual, d’una llargada de 3,10 metres, al carrer i al número indicats. 
Que s’ha de tenir en compte que hi ha un arbre i una pilona a la part dreta de l’entrada del 
garatge i podria ser un inconvenient a l’hora de sortir amb el vehicle . 
 
S’ACORDA 
 
Atorgar placa de gual al propietari de l’habitatge, Sr. Salvador LLORENS LLINAS, al carrer 
Camprodon, núm. 20. 
Que la brigada procedirà a pintar la línia groga. 
 
Pel que fa al cobrament de la taxa i l’entrega de la placa corresponent resta a mans del Consell 
Comarcal de la Selva. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Llicència d'obra major 5/2020 
 



 
 

 

 
 

 
Llicència d'obra major 5/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 5/2020, per a la rehabilitació de la 

masia de Cal Bergit (veïnat de França) a favor d’Ana Zubelzu Viarje. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 3.244,50 €, liquidat provisionalment el 16 d’abril de 2020. 
 

- Les obres hauran de començar en el termini màxim d’1 any i hauran d’acabar en el termini 
màxim de 3 anys. 
 

- 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 gener de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 Cal situar el dispositiu de sanejament lluny de qualsevol captació d’aigua per al 
consum humà o animal. 

 Cal situar la fossa sèptica allunyada dels arbres i arrels fortes i profundes per evitar 
infiltracions al terreny. 

 Cal preveure l’eliminació periòdica dels fangs, dels flotants i de qualsevol residu. 

 Es recomana preveure la recollida d’aigües de pluja i el seu emmagatzematge. 

 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. 



 
 

 

 
 

 Una vegada finalitzats els treballs es deixarà l’entorn en el seu estat inicial.” 

- Les obres NO es podran iniciar fins que no es presenti al registre d’entrada municipal els 
originals de la documentació següent: 

 Full d’assumeix de la direcció d’obra, degudament signat per un tècnic competent i visat 
pel col·legi professional corresponent. 

 Full d’assumeix de la direcció d’execució d’obra, degudament signat per un tècnic 
competent i visat pel col·legi professional corresponent. 

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra, degudament signat 
per un tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent. 

 Programa de control de qualitat, degudament signat per un tècnic competent i visat pel 
col·legi professional corresponent. 

 Document acreditatiu del dipòsit de la fiança per garantir la correcta gestió dels residus 
de l’obra, davant d’un gestor de residus autoritzat. 

 Nomenament de contractista, degudament signat. Si el contractista fa 1 any o més que 
no ha exercit en el terme municipal d’Arbúcies, caldrà que s’acompanyi 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  
 
 
4.2.- Llicència d'obra menor 32/2020 
 
 
Llicència d'obra menor 32/2020 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 32/2020, per a la rehabilitació per a 

la millora d'habitabilitat i eficiència energètica de la masia de Can Jep Vilar (veïnat de la Geneta) a 
favor de Martín José Grinberg. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 1.057,97 €, liquidat provisionalment el 4 d’agost 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 gener de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 

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

 Cal disposar de l’autorització d’abocament d’aigües a riera de la fosa sèptica existent. 

 La instal·lació del comptador elèctric i línia principal a CGD s’haurà d’ajustar a les 
condicions que s’esdevinguin de l’aprovació del corresponent Projecte d’actuació 
específica en sòl no urbanitzable per la construcció d’una línia aèria de baixa tensió 
(400v) des del CD. GE12737 fins a Can Jep Vilar, actualment en tràmit. 

 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. 

 Una vegada finalitzats els treballs es deixarà l’entorn en el seu estat inicial.” 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.3.- Aprovació de la certificació d'obres de l'arranjament del camí de Montfort a Fogueres de 
Montsoriu 
 
 
Aprovació de la certificació d'obres de l'arranjament del camí de Montfort a Fogueres de 
Montsoriu 
 
 
Aprovació de la certificació d’obres, única, d’Excavacions Rosell S.L., relativa a les obres 
d’arranjament del camí de Montfort a Fogueres de Montsoriu d’Arbúcies arran dels danys 
ocasionats pel temporal Glòria.. 
 
 



 
 

 

 
 

S’ACORDA: 
 
Aprovar la certificació d’obres única, presentada per l’empresa EXCAVACIONS ROSELL S.L., NIF 
B174318911131, per  les obres d’arranjament del camí de Montfort a Fogueres de Montsoriu per 
l’import, IVA inclòs, de 2.399,88 €.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.4.- Aprovació de la certificació d'obra, única,  de l'arranjament del camí de la casa Nova d'en 
Crous 
 
 
Aprovació de la certificació d’obres, única, d’Estrats del bosc S.L., relativa a les obres 
d’arranjament del camí de la Casa Nova d’en Crous d’Arbúcies arran dels danys ocasionats pel 
temporal Glòria.. 
 
 

S’ACORDA: 
 
Aprovar la certificació d’obres única, presentada per l’empresa ESTRATS DEL BOSC S.L., NIF 
B55041131, per  les obres d’arranjament del camí de la casa nova d’en Crous  per l’import, IVA 
inclòs, de 5.883,14 €.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- 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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