
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 DE FEBRER DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000004  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 8 de febrer de 2021 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 14:33 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 1 de febrer de 
2021 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Sol·licitud subvenció a Diputació de Girona per Mobilització dels habitatges buits 
 
 
“Vistes les bases específiques reguladores de les subvencions de l’Àrea Promoció Econòmica i 
Cooperació Local de la Diputació de Girona adreçades a ajuntaments i publicades en el BOP de 
Girona núm. 226 de data 26/11/2019, que fan referència a Subvencions per estudis, programes i 
projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge.” 
 
S’ACORDA: 
 
Acollir-s’hi i sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per l’import de  9145,84 € i amb un 
pressupost total de 12.194,46 €, destinada al projecte “MOBILITZACIÓ DELS HABITATGES BUITS A 
ARBÚCIES”. 
 



 
 

 

 
 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Comerç 
 
3.1.- Informe favorable a la petició presentada per COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES S.L., per a 
la instal·lació d’un establiment de venda de productes pirotècnics el mes de juny de 2021 
 
 
En data 5 de gener de 2021 COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES S.L., va sol·licitar instal·lar una 
caseta de venda de material pirotècnic a l’Avinguda del Països Catalans, intersecció amb Camí del 
Molí. 
 
Vista la petició de la Subdelegació del Govern a Girona del dia 23 de gener de 2020, demanant 
que l’Ajuntament informi al respecte. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Policia Local d’Arbúcies. 
 
Vist l’informe favorable emès al respecte per l’enginyer municipal. 
 
Vist el Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre, per 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 per la venda de pirotècnia 
atorgada per la Subdelegació del Govern a Girona 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Informar favorablement la petició presentada per COMERCIAL DE FESTES I REVETLLES 
S.L., per a la instal·lació de l’establiment de venda de productes pirotècnics, del 15 al 23 de juny 
de 2021, a ubicar a l’avinguda del Països Catalans, intersecció amb el Camí del Molí, just al costat 
de la zona d’estacionament entre el pas de vianants i la rotonda de la GI-552 d’Arbúcies. 
 
Segon.- Trametre aquest acord a la Subdelegació del Govern de Girona i sol·licitar a la 
Subdelegació del Govern que ens envií la corresponent autorització 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Bonificació IVTM per vehicle no contaminant 
 
 
El Sr. Ernest Vila Lucas amb DNI 46214612E va presentar una instància a l’Ajuntament d’Arbúcies 
sol·licitant una bonificació en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per al vehicle de la seva 
propietat, un Suzuki SX4 híbrid amb matrícula 4348LJG. 



 
 

 

 
 

 
Segons la Guia de vehículos Turismos de venta en España, con indicación de consumos y emisiones 
de l’IDAE aquest vehicle té un consum mig de 5,4 litres/100 km i unes emissions de 104 g/km CO2  
i és classificat com un vehicle B. 
 
Segons l’article 8è de bonificacions de l’Ordenança Municipal número 3 d’Impost sobre vehicles 
de tracció mecànica, s’aplicarà una bonificació d’entre un 2% i un 20% per aquells cotxes 
classificats de tipus D fins a tipus A, segons el seu consum i la seva emissió de CO2. Informació que 
es pot trobar a la Guia de vehicles. 
 
Vist l’informe de l’àrea de Medi Ambient s’ACORDA aplicar una bonificació 10% de l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica per al vehicle del Sr. Ernest Vila al vehicle amb matrícula 4348LJG. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
4.2.- Excedència mercat 2 anys 
 
Vista la sol·licitud presentada per una excedència al mercat municipal 
 
S’ACORDA: 
 
Autoritzar l’excedència al mercat municipal a Belen Fernández Bustamante, amb causa justificada, 
per un període de 2 anys, amb efectes de la data 01/02/2021.   
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
4.3.- Reclamació en relació a la factura de l'aigua de l'immoble del C. Turó de Morou núm. 20 de 
la Urbanització Fogueres de Montsoriu 
 
 
Reclamació en relació a la factura de l'aigua de l'immoble del C. Turó de Morou núm. 20 de la 
Urbanització Fogueres de Montsoriu 
 
Reclamació en relació a la factura de l’aigua de l’immoble del C. Turó de Morou núm. 20 de la 
urbanització Fogueres de Montsoriu 
 
Atès la instància presentada en data 22 de gener de 2021 per la Sra. Maria de los Desamparados 
Zarco Mas, advocada, en representació de Josep Vera Giner i Maria Angeles Suñol Valera, 
registrada d’entrada en aquest Ajuntament amb el número E2021000373. 
 
Vist que en l’esmentada instància es sol·licita que en la factura de SOREA del consum d‘aigua 
núm. 14062020C100000119 d’un import de 4.986,54€ no s’incloguin els imports corresponents a 
la depuració i clavegueram. 
 



 
 

 

 
 

Atès que en l’esmentada factura els únics conceptes objecte de pagament són pròpiament el 
consum d’aigua (m3) i el cànon de l’aigua de la Generalitat de Catalunya, i en cap cas es factura 
cap import per cap altre concepte (ni depuració, ni clavegueram, ni cap d’altre). 
 
S’ACORDA: 
 
 
Notificar a la Sra. Maria de los Desamparados Zarco Mas que en la factura núm. 
14062020C100000119 d’un import de 4.986,54€ els únics conceptes objecte de pagament són 
pròpiament el consum d’aigua (m3) i el cànon de l’aigua de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
4.4.- Bonificació de la taxa d'escombraries per ús de la deixalleria 
 
 
La Sra. Glòria Quintana va presentar una instància a l’Ajuntament d’Arbúcies, com a representant 
del Sr. Ramon Sureda, on manifestava que tot i la situació de pandèmia i la seva incapacitat de 
conducció, havia fet una correcta separació dels residus generats. La Sra. Quintana ha manifestat 
que, tot i això, la periodicitat en què s’han portat els residus a la deixalleria ha estat molt inferior 
degut a la seva casuística personal. 
 
La Sra. Quintana sol·licita que s’apliqui la màxima bonificació en l’impost de les escombraries pel 
Sr. Ramon Sureda Comajuan amb domicili al carrer Maus 16. 
 
Segons l’ordenança núm. 11 de Taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids 
urbans en el seu article 8è de Bonificacions Medi ambientals, en l’apartat 2n de Bonificacions per 
ús de la deixalleria, especifica que per habitatges particulars s’aplicaran les següents 
bonificacions: 
 
10% Per 9-14 entrades deixalleria a l’any (mínim 2 entrades trimestre) 
15% Per 15-19 entrades deixalleria a l’any (mínim 2 entrades trimestre) 
20% Per més de 20 entrades deixalleria a l’any (mínim 2 entrades trimestre) 
En tots els casos, l’interessat haurà d’acreditar la utilització de la deixalleria. 
Segons la base de dades de la deixalleria municipal, el Sr. Ramon Sureda Comajuan ha realitzat 5 
entrades a les deixalleria durant l’any 2021, repartides entre el 1r, 2n i 3r trimestre. 
 
Vist l’informe de l’àrea de Medi Amient, s’ACORDA que al Sr. Ramon Sureda Comajuan no li 
correspon bonificació per l’ús de la deixalleria per a l’any 2021. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.5.- Bonificació en la taxa de residus per ús de la deixalleria 
 



 
 

 

 
 

 
La Sra. Glòria Quintana va presentar una instància a l’Ajuntament d’Arbúcies, com a representant 
de l’empresa Fills de Lluís Sureda, on manifestava que tot i la situació de pandèmia i la baixa 
laboral de l’encarregat del reciclatge, l’empresa havia fet una correcta separació dels residus 
generats. La Sra. Quintana ha manifestat que, tot i això, la periodicitat en què s’han portat els 
residus a la deixalleria ha estat molt inferior degut a la seva casuística personal. 
 
La Sra. Quintana sol·licita que s’apliqui la màxima bonificació en l’impost de les escombraries per 
l’empresa Fills de Lluís Sureda. 
 
Segons l’ordenança núm. 11 de Taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids 
urbans en el seu article 16è de Bonificacions Medi ambientals, en l’apartat 2n de Bonificacions per 
ús de la deixalleria, especifica que per a les empreses s’aplicaran les següents bonificacions: 
 
10% Per 18-33 entrades deixalleria a l’any (mínim 4 entrades trimestre) 
15% Per 34-53 entrades deixalleria a l’any (mínim 4 entrades trimestre) 
20% Per més de 54 entrades deixalleria a l’any (mínim 4 entrades trimestre) 
En tots els casos, l’interessat haurà d’acreditar la utilització de la deixalleria. 
Segons la base de dades de la deixalleria municipal, l’empresa Fills de Lluís Sureda ha realitzat 23 
entrades a les deixalleria durant l’any 2021, repartides entre el 1r, 2n, 3r i 4t trimestre. 
 
Vist l’informe de l’àrea de Medi Ambient s’ACORDA que a l’empresa Fills de Lluís Sureda li 
correspon una bonificació del 10% per l’ús de la deixalleria per a l’any 2021. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.6.- Aprovació de factures 
 
 
Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures i l’import total quilometratge del personal Ajuntament per 
desplaçaments Gener 2021: 
 

X2021000226 ALTER EGO WEB SERVICES SL 429,55 

X2021000334 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 212,98 

X2021000378 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 314,22 

X2021000289 ÀNGEL CABRERO MÉNDEZ - CARNS CASA MÉNDEZ 40,00 

X2019001950 ASCENSORS GIRONA SAU 500,94 

X2021000105 COMUNICACIONS I SEGURETAT SERRA 3.659,04 

X2021000368 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 4.222,18 



 
 

 

 
 

X2021000209 CONTORNS 3.327,50 

X2021000374 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA 290,62 

X2021000207 DANI CARRERAS SÁNCHEZ 871,20 

X2021000207 DANI CARRERAS SÁNCHEZ 653,40 

X2021000212 DAVID CALVO COROMINA 2.359,50 

X2021000391 HERMES COMUNICACIONS SA 213,25 

X2021000225 JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 19,00 

X2021000199 NEG 4 2008 SL 326,45 

X2021000140 NEXUS ENERGÍA SA 669,80 

X2021000336 NOSOLOMEDIA SL 382,36 

X2020004407 TÜV SÜD ATISAE SAU - ITV 47,57 

Z2021000121 UAGEST77 SL 2.662,00 

X2021000243 VODAFONE ESPAÑA SAU 1.527,64 

      

    22.729,20 

   

   

      

  ABONAMENTS   

      

X2021000378 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL -56,46 

      

      

    -56,46 

      

  

TOTAL QUILOMETRATGE PERSONAL AJUNTAMENT PER 
DESPLAÇAMENTS (GENER 2021) :   

X2021000341 D.R.S 9,69 

      

    9,69 

      

 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 

 
 

4.7.- Contractació del subministrament d'un equip d'impressió i multifunció en la modalitat 
d'arrendament per a serveis administratius i digitalització documental 
 
 
Contractació del subministrament d'un equip d'impressió i multifunció en la modalitat 
d'arrendament per a serveis administratius i digitalització documental 
 
 
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, 1 
 
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 pel projecte de digitalització digital, atès que 
s’habiliten dos nous espais, separats i independents, pel personal contractat en el marc de la 
subvenció de Treball als Barris. 
 
 
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  
 
 
5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Devolució fiança d’urbanització llicència d’obra major 3/2017 
 
 



 
 

 

 
 

Vista la sol·licitud presentada per Irene Moreno Montero el 30 de gener de 2020, amb registre 
d’entrada E2020000620, en la qual sol·licita la devolució de la fiança d’urbanització de la llicència 
d’obra major 3/2017 per un import de 1.155,18 €. 
 
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 013/2021/73NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la total devolució de l’import de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Irene Moreno Montero la fiança d’urbanització de la llicència d’obra major 

3/2017 per un import de 1.155,18 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
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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