
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 D´ABRIL DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000012  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 12 d´abril 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 29 de març de 
2021. 
 
 
2.0.- Cultura 
 
2.1.-  Acceptació Bases Concurs Dibuix Enramades 2020  
 
 
Atès que el concurs de dibuix per a les Enramades és un projecte complementari per tal que els 
alumnes dels Centres escolars Dr. Carulla i Vedruna puguin participar activament en la festa 
 
Atès que l’Ajuntament, a través del PLE DELS INFANTS 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: 
 
El Ple dels Infants juntament amb la Regidoria de Festes  convoquen el 5è Concurs de Portades del 
Programa d’Enramades 2021 d’acord amb les següents bases: 
 
 - El concurs és obert a tots els alumnes de 1r a 6è de primària de les dues escoles del municipi, 
l’Escola Vedruna i l’Escola Dr. Carulla. 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 de la portada haurà de ser mida A4 horitzontal, on el concursant haurà d’incloure un 
únic lema: “Enramades 2021”.   
 
- Les il·lustracions es poden fer en qualsevol estil o tècnica que permeti ser fotoreproduïdes i 
impreses a quatre colors. Per aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents 
ni tampoc relleus i/o volums enganxats.  
 
- L’últim dia de presentació serà el 19 d’abril. Tots els participants hauran d’entregar els seus 
dibuixos al tutor de la seva classe. A darrere el dibuix caldrà que hi consti el nom i cognoms de 
l’autor del dibuix i el curs.  
 
El concurs es dividirà en 3 categories. Una primera categoria amb els participants dels cursos de 1r 
i 2n de primària; una segona amb els alumnes participants de 3r i 4t i una tercera amb els de 5è i 
6è. El jurat haurà d’escollir tres dibuixos de cada categoria com a finalistes i un de cada categoria 
serà considerat guanyador i optarà a premi. 
- El jurat serà el responsable d’escollir quin dels tres dibuixos guanyadors serà el que anirà a la 
portada del programa de les Enramades Confinades. Els 2 restants més els sis que hauran estat 
finalistes ocuparan un espai dins el programa i tots s’identificaran amb els noms i cognoms dels 
seus autors. 
 
 - El jurat tindrà en compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat comunicativa, 
l’adequació a la temàtica festiva i la versatilitat per adaptar-se a diferents formats. 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 les direccions de l’escoles tan bon punt el 
jurat hagi arribat a un veredicte i, tot seguit, sortirà a la pàgina web de l’ajuntament: 
www.arbucies.cat. 
 
- Els premis, es podran recollir als establiments indicats per l'Ajuntament, al moment de 
comunicar-ho als guanyadors. S’entregaran 3 premis, al millor dibuix de cada categoria. Cada 
premi serà un pack de material didàctic, valorat en 50 euros. 
 
- Els tres dibuixos 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  
 
 
 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- Canvi de titularitat i retorn de nínxol Cr Sant Pere, 11 
 
 
Vista la sol.licitud presentada per el Sr. Josep Mª Obiols Bohils, per canviar la titularitat del nínxol 
núm. 11 del carrer Sant Pere a nom de Lluis Obiols Pujol, i retornar la titularitat de l’esmentat 
nínxol a l ‘Ajuntament 
 
S’ACORDA 
 
Acceptar el canvi de titularitat per 50 anys del nínxol núm. 11 del carrer Sant Antoni. 
 
La nova titularitat serà a nom de Josep Mª Obiols Bohils. 
 
La taxa per aquest canvi és de 74€. 
 
Un cop realitzat aquest canvi de titularitat, es procedirà a l’acceptació del retorn del nínxol a 
l’Ajuntament amb les condicions que diu l’article 8è. del Reglament del Cementiri Municipal. 
 
L’import d’aquest rescat és de 560€, aquest any 2021, que li seran abonats en el compte que ens 
ha facilitat per aquest fi. 
 
La taxa pel canvi de titularitat es descomptarà de l’abonament que l’Ajuntament ha de fer el 
rescat. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.2.- Retorn de l'import pagat en concepte de bústia disseminat 
 
 
El Sr. Francisco Pacheco Montero va sol·licitar una bústia de correu per al seu habitatge situat a la 

urbanització de La Joia. 

 

La bústia adjudicada va ser la número 15 de l’agregat de bústies de la Joia del Montseny. 



 
 

 

 
 

 

A causa d’un canvi d’habitatge el Sr. Francisco Pacheco Montero ja no farà ús de la bústia. 

 

El conveni signat entre l’Ajuntament d’Arbúcies i el Sr. Francisco Pacheco Montero per al Servei 

de bústies de la urbanització La Joia del Montseny, en el seu pacte 3r on diu “Durada: la present 

cessió es preveu per tot el temps que duri el present sistema de correus, o fins el dia en què 

l’usuari es doni de baixa com habitant d’Arbúcies, dia en què perdrà els drets de la cessió de la 

bústia, i quedarà obligat a reintegrar la clau a l’Ajuntament, moment en el qual li serà retornada la 

fiança dipositada, prèvia comprovació del bon estat de la bústia...” 

 

Vist que el Sr. Pacheco ja no viu a la Joia del Montseny. 

 

Vist que el pacte 3r del conveni per al servei de bústies concreta el retorn de la fiança pagada en 

concepte de bústia per a disseminats. 

 

S’ACORDA el retorn de l’import pagat en concepte de bústia, 54€, al Sr. Francisco Pacheco 

Montero. 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.3.- Aprovació relació de factures 
 
 

APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS (FASE ADO) 
I/O RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS (FASE O) 

 
 
Antecedents 
 

1. Els serveis de comptabilitat de la corporació han elaborat les següents relacions comptables, 
que figuren a l’expedient, per tal de procedir a les operacions de reconeixement i liquidació 
de la despesa: 
 

a. Relació O/2021/24, corresponent a les despeses en matèria de contractació, contractes 
patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial. 

 
2. La Intervenció de la corporació ha emès el/s corresponent/s informe/s, si s’escau. 

 
 
 

 



 
 

 

 
 

3. D’acord amb la normativa vigent, el reconeixement i la liquidació d’obligacions derivades dels 
compromisos de despeses legalment adquirits correspon a la presidència de la corporació. 

 
 
Fonaments jurídics 
 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals 
 

- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos; 

 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 

 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de 

règim local de Catalunya; 
 

- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’Arbúcies per a l’exercici 2021; 
 

D’acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats, i de conformitat amb l’article 53.1 g) 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i l'article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, on s’estableix que l'Alcalde és el competent pel desenvolupament de la gestió 
econòmica d'acord amb al pressupost aprovat sempre que la despesa no superi el 10% dels 
recursos ordinaris, 
 
S’ACORDA : 
 
Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase ADO) i/o reconeixement de l'obligació (Fase O) 
de les despeses en matèria de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat 
patrimonial incloses a la relació O/2021/24, que s’annexa a aquesta resolució, amb el següent 
detall: 
 
 

Nº Relació Data Import brut Descomptes Import líquid 

O/2021/24 12-04-2021 49.161,15 € 210,70 € 48.950,45 € 

 
A continuació es detalla el llistat de les factures i dels imports corresponents a la relació indicada 
anteriorment: 
 
 

X2021000886 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL 3.438,82 

X2021001000 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 74,80 

X2021001085 ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 853,21 



 
 

 

 
 

X2021000376 ASSOCIACIÓ H6 TEATRE 190,00 

X2021000949 BERNER MONTAJE Y FIJACIÓN SL 119,17 

X2021001152 BRUC JARDÍ SLU 38,82 

X2021001060 CASAS RECUPERACIÓ DE PALETS SA 301,84 

X2021000970 CODETICKETS SL 11,68 

X2021001153 CODETICKETS SL 10,91 

X2021001212 COMUNICACIONS I SEGURETAT SERRA 1.161,60 

X2021001214 COMUNICACIONS I SEGURETAT SERRA 232,61 

X2021001046 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 3.401,59 

X2021000512 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 88,88 

X2021001219 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA 455,35 

X2021000908 ENGINYERIA DE SOLDADURA GIRONA SL 223,85 

X2021001100 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 75,54 

X2021001104 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 48,86 

X2021001081 EXTINTORES SANT ADRIÀ SL 197,84 

X2021001082 EXTINTORES SANT ADRIÀ SL 63,62 

X2021001215 EXTINTORES SANT ADRIÀ SL 274,67 

740/1069/809 FERRETERIA COMELLA SA 203,57 

X2021001073 FERRETERIA COMELLA SA 60,55 

X2021001172 FILLS DE LLUIS SUREDA SL 68,89 

X2021000006 GIROCOPI 30,25 

X2021000006 GIROCOPI 24,20 

X2021000006 GIROCOPI 27,91 

X2021000953 GNS. FERNÁNDEZ ARBÚCIES SL 286,62 

X2021001129 GRUP ASSOCIAT PELS SERVEIS DE SALUT 500,00 

X2021001057 GRUPO ELECTRO SOTCKS SLU 439,98 

X2021001098 HERMANOS ALUM SL 2.310,00 

X2021000979 HERMES COMUNICACIONS SA 2.070,41 

X2021001173 HERMES COMUNICACIONS SA 1.552,79 

X2021001274 HERMES COMUNICACIONS SA 299,52 

X2021000882 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT ARBÚCIES SL 1.016,40 

X2020004389 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT ARBÚCIES SL 7.840,80 

X2020004219 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT ARBÚCIES SL 6.388,80 

X2021001139 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT ARBÚCIES SL 711,82 

X2021001124 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 116,93 

X2021001144 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 237,14 

X2021000620 INSTAL·LACIONS SALVANS SL 444,07 



 
 

 

 
 

X2021001089 JORDI CALLÍS FERRER - GRAFIA 1.179,75 

X2021000997 JUAN DALMAU BLANCH 754,50 

X2021001182 KATERYNA SHKARINSKA 203,99 

X2021000907 LUIS FERNÁNDEZ PIÑEIRO - GRUAS 135,52 

X2021000991 MANZANO ARBÚCIES SL 556,60 

X2021000942 MARIA DEL CARMEN CARDOSO RAMIREZ-A.RAMONET 50,00 

X790/X1058 METALCO SA 399,94 

X2021001094 MICROGESTIÓ SL 1.016,40 

X2021001193 MIQUEL CREUS BRUNAT 136,00 

X2021000934 NEG 4 2008 SL 373,95 

X2021001195 NOSOLOMEDIA SL 385,39 

X2021000913 NOVATILU SL 183,35 

X2021000947 NOVELEC COSTA BRAVA SL 27,03 

X2021001005 NOVELEC COSTA BRAVA SL 70,68 

X2021001149 NOVELEC COSTA BRAVA SL 17,16 

X2021001210 NOVELEC COSTA BRAVA SL 35,65 

X2021001097 PERE MORÉ PINEDA 141,18 

X2021001115 PERE'S SPORT SL 182,65 

X2021000123 PROCURADORS FORESTALS BOSCH SLU 847,00 

X2021001024 PRODUCTES MIR SL 85,14 

X2021001003 RECICLATGES TAMAYO SL 756,80 

X2021001032 RECUPERACIONS MASNOU SL 2.382,11 

X2021001275 SERVEIS COMUNICACIÓ GLOBAL AQUITANIA SL 1.119,25 

X2021000925 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 516,39 

X2021001230 SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA 665,50 

X2021001103 TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU 17,40 

X2021001076 TRIMA MOTOR 153,20 

X2021001043 TRIMA MOTOR 653,28 

X2021001234 VODAFONE ESPAÑA SAU 221,03 

      

    49.161,15 

      

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Llicència d'obra menor 4/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència urbanística d’alteració del medi rural, amb número d’expedient 4/2021, per 

a l’obertura de 28 metres lineals de camí per accedir a una vinya situada al polígon de rustica 17, 
parcel·la 106 d’Arbúcies, a favor de Maria Teresa Vilamala Comajuan. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 18,60 €, liquidat provisionalment el 16 de març de 2021. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 50,00 €, liquidada provisionalment el 16 de març de 2021. 
 

- 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. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
4.2.- Desestimació comunicació prèvia d'obres mínimes 19/2021 
 
 
Vista la instància genèrica presentada per Jose Manuel Valles Grifols el 8 de març de 2021, amb 
registre d’entrada número E2021001475, 
 
Vista la notificació municipal de l’11 de març de 2021, amb registre de sortida número S2021000511, 
en el qual es requeria a l’interessat que per tal de continuar amb la tramitació de l’expedient, era 
imprescindible presentar al registre d’entrada municipal la següent documentació: 

 Imprès normalitzat municipal d’instància número 29 (comunicació prèvia d’instal·lació 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica) degudament omplert i signat 
electrònicament. 

 Document d’identitat complert del sol·licitant. 

Vist que s’ha exhaurit el termini màxim de 10 dies hàbils establert en la notificació, i que no s’ha 
presentat la documentació requerida, 
 
S’ACORDA: 
 
- DECLARAR a l’empara de l’article 48.4 de “l’ordenança reguladora de la intervenció 

administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al municipi d’Arbúcies” el desistiment de 
l’actuació comunicada i deixar sense efecte la instància presentada per realitzar una instal·lació 
de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum a l’habitatge situat al carrer Pujals, 11, a favor 
de Jose Manuel Valles Grifol. 
 

- Notificar al sol·licitant que no està habilitat per executar l’acció comunicada i que cometrà 
una infracció urbanística en cas que l’executi. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa de l’expedient administratiu de la present 
comunicació per un import de 37,50 €. L’import liquidat provisionalment el 8 de març de 2021 va 
ser de 0,00 €. 
 

- 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'obra corresponent a l'arranjament del camí de Can Ferrer. 
 
 
Finalment la proposta d’acord d’aquest punt queda sobre la taula, pendent a presentar en una 
altra sessió. 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
4.4.- Aprovació de les certificacions d'obres del camis del Crous i de Pla d'Úfol 
 
 
Atès la certificació d’obres d’Excavacions Toni Costa S.L., relativa a les obres d’arranjament del 
camí de Pla d’Úfol del terme municipal d’Arbúcies d’Arbúcies arran dels danys ocasionats pel 
temporal Glòria.. 
 
Atès la certificació d’obres d’Excavacions Toni Costa S.L., relativa a les obres d’arranjament del 
camí del Crous del terme municipal d’Arbúcies  arran dels danys ocasionats pel temporal Glòria.. 
 
 

S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres única, presentada per l’empresa EXCAVACIONS TONI 
COSTA S.L., NIF B55316707, per  les obres d’arranjament del camí de Pla d’Úfol per l’import, IVA 
inclòs, de 6.195,39 €.  
 
Segons.- Aprovar la certificació d’obres única, presentada per l’empresa EXCAVACIONS TONI 
COSTA S.L., NIF B55316707, per  les obres d’arranjament del camí del Crous per l’import, IVA 
inclòs, de 36.704,68 €.  
 
 
 
 
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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