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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000032  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 20 de setembre 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 13 de 
setembre de 2021. 
 
2.0.- Comunicació i noves tecnologies 
 
2.1.- Aprovació plecs i inici licitació Telefònia 
 
Fets 
 
En 14 de juliol de 2021, s’emet informe tècnic on es justifica la necessitat de contractar el servei 
telefonia i es proposa a l’òrgan de contractació l’inici d’un expedient administratiu per a la 
contractació del servei de telefonia per a l’Ajuntament d’Arbúcies mitjançant un procediment de 
forma ordinària, no subjecta a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert simplificat i 
adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació. 
Fonaments de dret 
Article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
Per tot això, 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del servei de telefonia de l’Ajuntament d’Arbúcies, 
expedient número X2021002755, juntament amb els plecs de clàusules administratives particulars 
i de prescripcions tècniques. 
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SEGON. Aprovar l’obertura de la fase  de licitació mitjançant procediment obert, tramitació 
ordinària, no subjecta a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert simplificat i 
adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, amb la convocatòria de la licitació i no s’ha previst 
divisió de lots. 
 
TERCER. Aprovar la despesa plurianual que per aquest Ajuntament representa la contractació 
referenciada, aquesta es farà efectiva amb càrrec a l' aplicació 920.222.00, Servei telefonia de 
l’Ajuntament d’Arbúcies, en la part que correspongui.  Amb la condició suspensiva que per a 
l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos 
dels exercicis posteriors (art. 174 del RDL 2/2004, 5 de març, text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals) 
 
 OBJECTE : “SERVEI DE TELEFONIA DE L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES ” 
Valor estimat total del contracte incloent les seves pròrrogues:  86.000,00 € (IVA exclòs) més IVA 
18.060,00 € (21% d’IVA que correspongui).” 
 
QUART. Ordenar la publicació d’aquesta licitació en el Perfil de contractant de l’Ajuntament 
d’Arbúcies www.arbucies.cat.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- Aprovar Conveni CCSELVA per l'execució del programa Comarcal per al desenvolupament 
de projectes amb fons Europeus. 
 
Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament 
d’Arbúcies per a l’execució del programa comarcal per al desenvolupament de projectes amb 
Fons europeus 2022 -2024 
 
Vist la proposta de signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Arbúcies i el Consell 
Comarcal de la Selva on es vol promoure el desenvolupament socioeconòmic del municipi i de la 
Comarca de la Selva a través de la planificació, l’elaboració i l’execució de projectes que poden ser 
finançats per les noves vies de finançament europees 
 
 
S’ACORDA 
 
·Aprovar el conveni, signar-lo i incorporar l’aportació econòmica en el pressupost 2022, 2023 i 
2024 (1.710,82 € anuals)  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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4.0.- Medi ambient 
 
4.1.- Bonificació IVTM Laura Gimeno  
 
La Sra. Laura Gimeno Noguer amb DNI 46.121.369K va presentar una instància a l’Ajuntament 
d’Arbúcies per tal de que se li apliqués una bonificació en l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
mecànica per al seu cotxe, ja que es tractava d’un model híbrid.  
 
El vehicles de la Sra. Gimeno és un Toyota RAV4 amb matrícula 7075LNS. 
Els vehicles generen un impacte ambiental i es classifiquen segons la seva eficiència energètica 
amb un distintiu ambiental. 
 
Segons la Direcció General de Trànsit al vehicle Toyota RAV4 amb matrícula 7075LNS li correspon 
un distintiu ambiental ECO. 
 
L’ordenança fiscal número 3 d’impost sobre vehicles de tracció mecànica en el seu article 8.1 
descriu les bonificacions que li corresponen a cada vehicle segons la seva eficiència energètica. 
Segons l’ordenança, un vehicle amb etiqueta ECO li correspon una bon ificació del 10%. 
 
Vista la classificació del vehicle Toyota RAV4 amb matrícula 7075LNS i vista l’ordenança fiscal 
número 3 d’impost sobre vehicles de tracció mecànica,  
 
S’ACORDA  
 
L’aplicació d’una bonificació del 10% de l’IVTM al vehicle de la Sra. Laura Gimeno Noguer amb 
matrícula 7075LNS. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- Turisme 
 
5.1.- Acord conveni projecte Rutes Històriques amb el Consell Comarcal, a partir del 2022 
 
Expedient núm.: X2021003371 - X2021003371 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
 
Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament 
d’Arbúcies per desenvolupament d’actuacions de senyalització turística, en el marc del projecte 
“Els camins de la història a la comarca de la Selva”  
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Vista la proposta de signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Arbúcies i el Consell 
Comarcal de la Selva per al desenvolupament de les actuacions de senyalització d’itineraris i/o 
d’interpretació del patrimoni cultural de la comarca de la Selva.  
 
Vist que les actuacions s’emmarquen dins del Pla de Foment Territorial del Turisme “Els camins de 
la història a la comarca de la Selva. Interpretació i integració del patrimoni cultural i de la seva 
xarxa d’itineraris turístics”, cofinançat per la Generalitat de Catalunya. 
 
Atenent-se a que el conveni tindrà una durada de 2 anys, a partir del 2022, per un import de 
1.461,94 € . 
 
 
S’ACORDA   
 
·Aporvar la despesa amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi 
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos dels exercicis posteriors (art. 
174 del RDL 2/2004, 5 de març, text refós de la llei reguladora de les hisendes locals).  
 
·Aprovar el conveni i signar-lo. 
 
 
Signat i datat electrònicament, 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
6.1.- Cessió dos nínxols Cr Mare de Déu de la Pietat, núm. 2 i 5 
 
 
El dia 13 de setembre de 2021, s’aprova per sessió ordinària de JGL l’acord referent a la cessió de 
dos nínxols del Cr Mare de Déu de las Pietat, núm. 2 i 5 a nom de M.C.R.  
 
Vist que per error de transcripció on diu concessió per 50 anys, ha de dir “ conce ssió a 
perpetuïtat” 
 
S’ACORDA 
 
Modificar i aprovar l’acord adoptat en data 13 de setembre de 2021, que quedarà en ferm de la 
següent manera:  
 
“Aprovar aquest compromís, i acceptar la concessió a perpetuïtat dels nínxols núm. 2 i 5 del Cr 
Mare de Déu de la Pietat de nova construcció”. 
 
“La nova titularitat serà  a nom de M.C.R.” 
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Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
7.0.- 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, 


		2021-09-29T09:52:01+0200
	JUANA MARIA LLOR SERRA - DNI 46334458S (TCAT)
	#T#SecretÃ ria - Interventora




