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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 D´OCTUBRE DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000037  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 25 d´octubre 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 18 d’octubre 
de 2021. 
 
 
2.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
2.1.- Canvi titularitat nínxol Cr Sant Joan, 78 
 
Atesa la petició presentada per el Sr. J.F.A., en la que sol.licita el  canvi de titularitat del dret 
funerari del nínxol núm. 78 del carrer Sant Joan, que actualment figura a nom de N.S.A., a favor 
del peticionari per defunció del titular  
 
S’ACORDA 
 
Concedir el canvi de titularitat per 50 anys del dret funerari del nínxol núm. 78 del Cr Sant Joan a 
favor de J.F.A. 
 
La taxa per aquest canvi és de 74€, que cal pagar quan es faci entrega del títol del dret funerari.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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2.2.- Aprovació de factures 
 
 
Aprovació 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 liqui dació 
de la despesa: 
 

a. Relació O/2021/85, 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, 
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S’APROVA: 
 
 
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/2021/85, que s’annexa a aquesta resolució, amb el següent 
detall: 
 

Nº Relació Data Import brut Descomptes Import líquid 

O/2021/85 25/10/2021 56.933,48 € 1.349,63 € 55.583,85 € 

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

X2021003395 ABELARDO MARTIN EXPOSITO 30,00 

X2021003639 ABELARDO MARTIN EXPOSITO 33,00 

X2021003613 ÀMBAR ASSOCIACIÓ 850,90 

X2021003676 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 312,95 

X2021003754 ARANTXA CRUELLS CLOPES - MANS & RAMS 75,02 

X2021003601 ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 1.036,75 

X2021003396 ARIADNA-TERESA GÓMEZ MATEU 408,00 

X2021003619 ARNAU VILELLA SÁNCHEZ 1.836,01 

X2021003636 ARNAU VILELLA SÁNCHEZ 1.156,00 

X2021003536 ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE 150,00 

X2021003687 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 544,50 

X2020003468 CITYLIFT SA 2.367,26 

X2021002864 CLARA INCHAUSTI GARCIA 145,20 

X2021003288 CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA 46,46 

X2021003680 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA GIRONA - ATM 715,66 

X2021003704 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA - CAGSA 764,99 

X2021003733 D. MARTA FAURA I CARRERAS 83,99 

X2021003631 DRAGCLIC SL 191,87 

X2019001348 EXTINTORES SANT ADRIÀ SL - EXTINSA 1.206,37 

X2021002790 FRANCISCO JOSE PASCUAL VALIENTE 215,25 

X2021003668 FUSTERIA QUEL I MON SL 363,00 

X2021003669 FUSTERIA QUEL I MON SL 33,88 

X2021003670 FUSTERIA QUEL I MON SL 7,26 

X2020004307 GAS NATURAL REDES GLP SA 22,66 

X2020004307 GAS NATURAL REDES GLP SA 3,12 

X2021003694 GESTIÓ ARBÚCIES SLU 2.850,37 
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X2021000006 GIROCOPI 54,45 

X2021001528 GLÒRIA GRAU CUMINAL 200,00 

X2021002917 24 HOURS ENGINEERING SLP 574,75 

X2021003646 INDUSTRIAL AGUSTÍ 1876 SL 67,84 

X2021003724 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 39,02 

X2021003742 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 139,84 

X2021000201 INSTALSUD 2007 SL 3.923,52 

X2020004307 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL - AGÈNCIA HABITATGE 191,81 

X2021003386 JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 124,05 

X2021000230 JOAQUIN EXPOSITO FORNERS 302,50 

X2021003755 JORDI CALLÍS FERRER - GRAFIA 514,25 

X2021003763 JOSEP VILA CLOPÉS - DIGITAL ONLINE 75,02 

X2021003672 JUAN DALMAU BLANCH 754,50 

X2021003747 JUDITH MOLINA - CORTINA PERRUQUERS 20,00 

X2021003447 KATERYNA SHKARINSKA 2.040,00 

X2021003623 KATERYNA SHKARINSKA 1.530,00 

X2021003655 KATERYNA SHKARINSKA 1.530,00 

X2021003647 LIMPIEZA ALCANTARILLADOS ESCOBAR SLU 828,30 

X2021003611 LOGÍSTICA DE GUERRILLA SL 2.178,00 

X2021002990 MANZANO ARBÚCIES SL 6.019,75 

X2021000230 MARIA IGLESIAS VALLS 302,50 

X2021003727 MARRAMAUS SL 531,70 

X2021003644 METALCO SA 107,73 

X2021002951 MIQUEL CREUS BRUNAT 629,01 

X2021003652 MIQUEL CREUS BRUNAT 153,00 

X2021003649 NOVELEC COSTA BRAVA SL 161,62 

X2021003659 NOVELEC COSTA BRAVA SL 23,29 

X2021003663 NOVELEC COSTA BRAVA SL 19,46 

X2021001335 ORQUESTRA METROPOL 8.712,00 

X2021003697 PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA SA 258,94 

X2021002777 PAU REGINCÓS SEGUÍ - LUDUS MUNDI 363,00 

X2021002857 PERE VILA AUDIOVISUALS SLU 1.452,00 

X2021003301 PROACTUA BY MONTSOL SL 250,63 

X2021003577 REVISIONS DE VEHICLES SA 54,94 

X2021003424 REVISIONS DE VEHICLES SA 54,94 

X2021003638 SERVEIS COMUNICACIÓ GLOBAL AQUITÀNIA SL 1.119,25 

X2021003642 SOLRED SA 1.633,26 

X2021003675 TALLER I MOTOS MOLIST SL 178,64 

X2021003653 TOTTEX UNIFORMES SL 189,10 

X2021003116 TRESCAT TECN. I COMPL. PER A LA MOBILITAT SL 400,00 
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X2021003588 VODAFONE ESPAÑA SAU 184,28 

X2021002666 ZIG ZAG ZUG SL 3.596,12 

      

    56.933,48 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.3.- Autorització trasllat restes difunt Josep LLacha Ferran 
 
 
Atesa la sol.licitud d’exhumació i trasllat de restes efectuada per la Sra. M.LL.G. per poder 
traslladar les restes del seu pare. 
 
S’ACORDA 
 
Autoritzar el trasllat de restes del difunt J.LL.F. , del nínxol núm. 106 del carrer Sant Joan (lloguer), 
al nínxol núm. 69 del carrer Sant Antoni (nínxol de propietat) , previ el pagament de les 
corresponents taxes municipals. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Turisme 
 
3.1.- Contractació MAPAMUNDI mostra d'oficis i decoració carrers FIRA DE LA TARDOR 2021 
 
Vist els esdeveniments programas per la fira de la tardor els diez 6 i 7 de Novembre, on es 
realitzaran diversos actes, és necessari la contractació d’una empresa que s’encarregui de la 
decoració dels carrers així com de la subcontractació de les mostres d’oficis tradi cionals. 
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa MAPAMUNDI PRODUCCIONS SL.  per un import de 
2.605 € + IVA total 3.152,05 €. 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquest servei a l’empresa MAPAMUNDI PRODUCCIONS SL. segons el pressupost 
presentat. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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3.2.- Contractació Jocs gegants Fira de la tardor 2021 
 
Contractació de Juan José Ferrer Garcia per la Fira de la Tardor del 2021 per animació amb Jocs 
XXL del Món 
 
Vist els actes de celebració de la Fira de la tardor 2021 del proper 6 i  7 de Novembre, on es 
realitzaran diversos actes, és necessari la contractació de jocs gegants a través de l’empresa 
LUDIESPAI de Juan José Ferrer Garcia. 
 
Vist el pressupost presentat per Juan José Ferrer Garcia  per un import de 1.185,00 € + IVA total 
1.433,85 €. 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquest servei a Juan José Ferrer Garcia segons el pressupost presentat.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.3.- Contractació vigilància nocturna amb PROTECTA per la Fira de la Tardor 2021 
 
Vist la necessitat de contracatr vigilancia nocturna durant la fira de la tardor 2021, epr al correcte 
funcionament de la fira, és necessari la contractació PROTECTA CONTROL 2005 S.L. 
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa PROTECTA CONTROL 2005 S.L.  per un import de 440 € 
+ IVA total 532.40 €. 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquest servei a l’empresa PROTECTA CONTROL 2005 S.L. segons el pressupost 
presentat. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Llicència d'obra major 12/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 12/2021, per a la reforma i 

ampliació de la Casica de Mollfulleda (veïnat de Mollfulleda), a favor de Matilde Masferrer 
Garolera. 
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- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 7.070,77 €. L’import liquidat provisionalment el 4 d’agost 
de 2021, va ser de 3.565,71 €. Aquesta liquidació definitiva s’efectua en base al pressupost 
d’execució de les obres establert en l’informe de l’arquitecte municipal del 14 d’octubre de 2021, 
que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“....el pressupost declarat és inferior al mínim que marca l’Ordenança fiscal vigent, la qual 
estableix per a un projecte d’aquest abast i tipologia un mòdul unitari de 369,36€/m 2 per a les 
zones reformades sense afectació estructural (326,22 m2 corresponents a la planta baixa i la 
planta pis actuals), un mòdul unitari de 205,20€/m2 per a la substitució integral de les cobertes 
(116,59 m2) i un mòdul unitari de 1.231,20€/m2 per a les zones ampliades (67,96 m2), del que en 
resulta un nou pressupost total i final com a base aplicable per l’ICIO corresponent de 
228.089,23€.” 

 
- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 

un import de 200,00 €. L’import liquidat provisionalment el 4 d’agost de 2021, va ser de 150,00 €.  
 

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

 A fi de garantir la protecció del paisatge caldrà minimitzar els moviments de terres als 
mínims imprescindibles (preferentment amb desmunts màxims de 2 metres i 
terraplenats no superiors a 1,5 metres) i resoldre els murs amb acabats i tipologies 
constructives pròpies del sòl no urbanitzab le (no s’admetran murs de formigó vist ni 
murs de bloc de morter de formigó sense revestir convenientment).  

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de desplaçar els 
materials i la runa originada pels treballs de construcció projectats. 
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 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 pendent, que es la següent: 

 Projecte bàsic i executiu deguda signat i visat pel Col·legi professional corresponent 
(aquest projecte haurà d’incloure la justificació del compliment del Decret 
d’habitabilitat, Codi Tècnic de l’Edificació, etc...).  

 Full d’assumeix de la direcció d’obra, degudament signat i visat pel Col·legi 
professional corresponent. 

 Full d’assumeix de la direcció d’execució d’obra, degudament signat i visat pel Col·legi 
professional corresponent. 

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra, degudament 
signat 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, degudament signat.  

 Full d’estadística de construcció d’edificis, degudament signat.  

 Nomenament de contractista, degudament signat. Caldrà que s’acompanyi amb la 
seva declaració censal d’alta (model 036 de l’Agència Tributària) si fa 1 any o més que 
no ha exercit en el terme municipal d’Arbúcies.  

 
- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals l a 

quantitat de 3.505,06 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
pendent. 
 

- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals la 
quantitat de 50,00 € en concepte de taxa d’obertura d’expedient pendent. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.2.- Devolució fiança d’urbanització llicència d’obra major 2/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Carles Ferrer Clopés el 9 de setembre de 2021, amb registre 
d’entrada E2021005958, en la qual sol·licita la devolució de la fiança d’urbanització de la llicència 
d’obra major 2/2019 per un import de 468,48 €. 
 
Vist que ha finalitzat el període de garantia i s’han restituït tots els elements urbanístics malmesos 
a causa de les obres. 
 



 
 

9 
 

Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 213/2021/82NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la total devolució de l’import de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Carles Ferrer Clopés la fiança d’urbanització de la llicència d’obra major 

2/2019 per un import de 468,48 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.3.- Llicència d'obra menor 41/2021 
 
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 41/2021, 

per talar els pins de les parcel·les situades al polígon de rustica 15, parcel·la 30 i 31 d’Arbúcies, a 
favor de Jordi Colomer Bardés. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 31,00 €, liquidat provisionalment el 14 d’octubre 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 14 d’octubre 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.  
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- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 

tècnic municipal del 14 d’octubre de 2021, que entre d’altres coses diu  el següent: 
 

“...la resta de materials originats per la tala hauran de ser triturats o retirats de la finca i 
transportats fins a un abocador regularitzat, i no s'allargarà l'acumulació d'aquests més enllà 
del que durin els treballs.” 

 
- La tala NO es podran iniciar fins que no s’hagi presentat al registre d’entrada municipal els 

originals de la documentació pendent, que es la següent: 

 Declaració censal d’alta del contractista (model 036 de l’Agència Tributària).  
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
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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