
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29 DE MARÇ DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000011  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 29 de març de 2021 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:55 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 22 de març de 
2021.  
 
2.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
2.1.- Bonificació d'IMVTM, a partir de la sol.licitud de M.S.V. 
 
El Sr. Manel Serras Vila va presentar una instància a l’Ajuntament d’Arbúcies exposant que havia 
comprat un vehicle marca Hyundai Kona Kauai gasolina-híbrid amb matrícula 8860LGZ 
El Sr. Manel Serres sol·licita la bonificació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de 
l’Ajuntament d’Arbúcies ja que es tracta d’un vehicle híbrid. 
 
En resposta al Sr. Manel Serras informem que el seu vehicle amb matrícula 8860LGZ té una 
classificació de B segons la Guía de vehículos Turismo de venta en España, con indicación de 
consumos y emisiones de CO2. 
 
Tal i com descriu en l’article 8è de bonificacions de l’ordenança fiscal número 3 d’Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica, els cotxes classificats com a tipus B els correspon una bonificació del 
10% sobre l’impost. 



 
 

 

 
 

 
Vist la classificació que té el vehicle Hyundai Kona Kauai gasolina-híbrid i l’ordenança municipal 
núm. 3,  
 
s’ACORDA l’aplicació d’un 10% de descompte a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per al 
vehicle amb matrícula 8860LGZ. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- Bonificació d'IMVTM, a partir de la sol.licitud de J.G.B. 
 
La Sra. Judit Garriga Bober va presentar una instància a l’Ajuntament d’Arbúcies exposant que 
havia comprat un vehicle marca Suzuki ignis gasolina-híbrid amb matrícula 6533LJG 
La Sra. Judit Garriga Bober sol·licita la bonificació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica 
de l’Ajuntament d’Arbúcies ja que es tracta d’un vehicle híbrid, i el retorn de l’import 
corresponent ja que l’impost per a l’any 2021 ja l’ha pagat. 
 
En resposta a la Sra. Judit Garriga Bober informem que el seu vehicle amb matrícula 6533LJG té 
una classificació de B segons la Guía de vehículos Turismo de venta en España, con indicación de 
consumos y emisiones de CO2. 
 
Tal i com descriu en l’article 8è de bonificacions de l’ordenança fiscal número 3 d’Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica, els cotxes classificats com a tipus B els correspon una bonificació del 
10% sobre l’impost. 
 
Vist la classificació que té el vehicle Suzuki ignis gasolina-híbrid i l’ordenança municipal núm. 3,  
s’ACORDA l’aplicació d’un 10% de descompte a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per al 
vehicle amb matrícula 6533LJG, i el retorn de l’import corresponent pagat amb l’impost 2021. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.3.- Canvi titularitat nínxol Cr Sant Quirze,53 
 
 
Vista la petició de Ramon Arrufat Espinosa, per canviar la titularitat del nínxol núm. 53 del Cr Sant 
Quirze a nom de Francisco Espinosa Ferrando hereu d’Andrés Espinosa Fuentes, ja difunt. 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm. 53 del carrer Sant Quirze. 
 
La nova titularitat serà a nom de Ramon Arrufat Espinosa. 
 



 
 

 

 
 

 
La taxa pe aquest canvi és de 74€, que cal pagar a les oficines municipals. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.4.- Canvi titularitat nínxol Cr Sant Quirze, 45 
 
 
Vista la petició de Maria Ribera Bover, per canviar la titularitat del nínxol núm. 45 del carrer Sant 
Quirze a nom de Loreto Bover Ribé, ja difunta 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm. 45 del carrer Sant Quirze. 
 
La nova titularitat serà a nom de Maria Ribera Bover. 
 
La taxa per aquest canvi és de 74€, que cal pagar a les oficines municipals. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.5.- Autorització de trasllat de restes 
 
 
Vista la sol.licitud d’exhumació i trasllat de restes efectuada per la Sra. Maria Ribera Bover per 
poder traslladar les restes d’Antonio Ribera Bover. 
 
 
S’ACORDA 
 
Autoritzar el trasllat de restes del difunt Antonio Ribera Bover, del nínxol núm. 5 del carrer Sant 
Francesc de Paula (lloguer), al nínxol núm. 45 del carrer Sant Quirze, previ el pagament de les 
corresponents taxes municipals. 
 
  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
3.0.- Urbanisme 
 
3.1.- Llicència d'obra major 3/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 3/2021, per a la reforma interior i 

adequació per a dos habitatges de l’edifici existent situat al passatge dels Serafins, 16, a favor 
d’Angel Cabrero Mendez. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 1.937,50 €, liquidat provisionalment el 12 de febrer de 
2021. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 150,00 €, liquidat provisionalment el 12 de febrer de 2021. 
 

- 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. 
 

- Quan s’acabin les obres serà obligatori presentar el certificat final d’obra, i si escau, els seus 
annexes corresponents. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 24 de març de 2021, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....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. 

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

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

 Projecte executiu, degudament signat per un tècnic competent i visat pel col·legi 
professional corresponent. Caldrà que s’acompanyi d’un certificat del tècnic redactor en 
què garanteixi que no s’han introduït canvis en relació al projecte bàsic avaluat per a 
l’atorgament de la llicència. 

 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. 

 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). 

 Reportatge fotogràfic de l’estat de la via pública que limita amb l’edifici, abans de l’inici 
de les obres. 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.2.- Pròrroga de la llicència d'obra major 1/2018 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar pròrroga de la llicència d’obra major 1/2018, per a la construcció d’un cobert de 300m² 

situat a la Finca el Ventaiol (planta de reciclatge i transferència de RCDs), a favor d’Excavacions 
Rosell S.L.  

 



 
 

 

 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa de la present pròrroga per un import de 50,00 €, 
liquidada provisionalment el 17 de març de 2021. 

 
- Aquesta pròrroga té una vigència de 18 mesos. 
 
- El titular podrà sol·licitar una segona pròrroga pel mateix termini que la primera si la sol.licita 

d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 
- Aquesta pròrroga es dóna salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 
- El titular d’aquesta pròrroga 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. 

 
- En qualsevol cas, hi continuen sent d’aplicació les condicions d’execució següents i que ja 

figuren a la llicència original: 

 En tant que activitat situada en continuïtat amb la massa forestal i arbrada caldrà que 
s’estableixi una franja perimetral de 25 metres d’amplada on s’hi dugui a terme la gestió 
forestal indicada per la legislació sectorial vigent als efectes de disposar d’una franja de 
protecció contra incendis. 

 En tant que activitat econòmica que disposa de la corresponent llicència ambiental caldrà 
que previ a la posada en funcionament del cobert s’aporti una memòria tècnica en què 
es justifiqui i/o s’acrediti quina és la incidència del cobert sobre dita llicència, havent de 
justificar si es correspon amb una modificació substancial o no. 

 Un cop finalitzades les obres es retornarà l’entorn al seu estat inicial, havent de retirar 
qualsevol acumulació de terres i/o runes que es pugui trobar fora de l’àmbit de la 
planta. 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
4.1.- Aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques, per a la contractació del servei de neteja dels edificis i 
dependències municipals 
 
Vista la necessitat de contractar el servei de neteja d'edificis i dependències municipals, d'acord 
amb l'informe de necessitat i idoneïtat emès per la regidoria que correspon amb data 24 de febrer 
del 2021––, mitjançant el qual proposa l'inici de l'expedient del contracte referit, per procediment 
obert, tramitació ordinària, diversos criteris d’adjudicació, i mitjançant regulació harmonitzada, 
amb la convocatòria de la licitació, així com els plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 
prescripcions tècniques. 



 
 

 

 
 

 
Atès el nombre d’edificis i equipaments amb què compta l’Ajuntament i la complexitat de tasques 
tècniques, així com de mitjans disponibles, és imprescindible comptar amb una empresa que 
dugui a terme el control de qualitat així com el servei de neteja dels edificis públics i locals de 
l’Ajuntament d’Arbúcies, tant per aconseguir una òptima prestació dels serveis, així com un millor 
aprofitament de les activitats que, en definitiva es tradueixin amb uns costos el màxim d’ajustats 
possibles mitjançant l’optimització del servei de neteja. 
 
Atès que es tracta d’un contracte de serveis de valor estimat igual o superior a 214.000 euros, IVA 
EXCLÒS, d’acord amb el que es disposa en l’article 22.1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
la Llei de Contractes del Sector Públic,  i normativa concordant, és un contracte subjecte a 
regulació harmonitzada, per la qual cosa es considera com a procediment més adequat, el 
procediment obert, amb diversos criteris d'adjudicació. 
 
El contracte té per objecte la prestació del servei de neteja d'edificis i dependències municipals de 
l'Ajuntament d’Arbúcies, d’acord amb l’article 17 de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el seu 
règim jurídic és el previst en els articles 17, 308 a 312 d’aquesta norma. 

Les necessitats administratives que s'han de satisfer mitjançant el contracte i la seva idoneïtat són 
les que consten en el plec de prescripcions tècniques, on es defineixen es condicions mínimes de 
qualitat i de l'execució del contracte, amb criteris d'accessibilitat universal, criteris de 
sostenibilitat mediambiental i prevenció de la contaminació i criteris de sostenibilitat econòmica, 
a partir de les quals els licitadors podran formular les seves propostes per a la prestació dels 
serveis ordinaris i extraordinaris de neteja, i altres serveis complementaris, d'acord amb les 
especificacions tècniques descrites en el plec i en el de clàusules administratives particulars. 
 
Atès que en tractar-se d'una despesa plurianual, aquesta es farà efectiva amb càrrec a l' aplicació 
pressupostària dels exercicis 2021 i 2022, en la part que correspongui. Amb la condició suspensiva 
què per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els corresponents 
pressupostos dels exercicis posteriors. 
 
Per tot això, 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació del servei de neteja dels edificis i dependències 
municipals de l’Ajuntament d’Arbúcies, per procediment obert, tramitació ordinària, diversos 
criteris d’adjudicació, i mitjançant regulació harmonitzada, amb la convocatòria de la licitació i no 
s’ha previst divisió de lots. 
 
SEGON. AUTORITZAR la despesa plurianual que per aquest Ajuntament representa la contractació 
referenciada, aquesta es farà efectiva amb càrrec a l' aplicació pressupostària dels exercicis 2021 i 
2022,  92022700 Servei neteja edificis municipals, en la part que correspongui. Amb la condició 
suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els 
corresponents pressupostos dels exercicis posteriors 
 
 OBJECTE : “SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES ” 



 
 

 

 
 

 
Valor estimat total del contracte incloent les seves pròrrogues:  510.599,76 € (IVA exclòs) més IVA 
107.225,95 € (21% d’IVA que correspongui).” 
 
TERCER. APROVAR els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
per a la contractació, mitjançant regulació harmonitzada, i procediment obert, amb varis criteris 
d’adjudicació, del servei de neteja dels edificis i dependències municipals de l’Ajuntament 
d’Arbúcies. 
 
QUART. Les proposicions per optar a la licitació s'hauran de presentar electrònicament en el 
termini de 35 DIES NATURALS, comptadors des del dia de l'enviament de l'anunci a publicació en 
el DOUE.  
 
Així mateix, es publicarà al Perfil de contractant al qual es tindrà accés segons les especificacions 
que es regulen en la pàgina web següent www.arbucies.cat. Els Plecs de la contractació es 
trobaran a la disposició dels licitadors en el perfil de contractant a partir de la data de publicació 
de l'anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
 
 
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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