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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000039  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 8 de novembre 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 3 de 
Novembre de 2021. 
 
2.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
2.1.- Aprovació de factures 
 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
 

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/2021/90, corresponent a les despeses en matèria de contractació, contractes 
patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial. 
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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’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/2021/90, que s’annexa a aquesta resolució, amb el següent 
detall: 
 

Nº Relació Data Import brut Descomptes Import líquid 

O/2021/90 08/11/2021 13.210,82 € 0,00 € 13.210,82 € 

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

X2021003718 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 283,14 

X2021003719 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 401,00 

X2021003554 ARIDS I RECICLATGES VALL D'ARBÚCIES SL 242,00 

X2021003769 ARNAU LLAVINA BOIX - FLECA ARNAU 94,40 
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X2021003768 ARNAU LLAVINA BOIX - FLECA ARNAU 44,20 

X2021003564 ASSOCIACIÓ COBLA ROSSINYOLETS 900,00 

X2021003438 ASSOCIACIÓ CULTURAL INDIAN RUNNERS 847,00 

X2021003688 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 724,59 

X2021003604 CASAS, RECUPERACIÓ DE PALETS SA 150,92 

X2021003696 CLUB DE TIR ESPORTIU D'OSONA 1.028,50 

X2021003745 CODETICKETS SL 113,85 

X2021003944 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA - CAGSA 669,03 

X2021003983 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA - CAGSA 477,61 

X2021003721 2DOS CALOR & ENERGIA SL 196,63 

X2021003807 EDITORIAL EFADÓS SL 114,10 

X2021003834 FERRETERIA COMELLA SA 107,61 

X2021003746 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 21,78 

X2021003764 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 134,21 

X2021003770 JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 36,05 

X2021003020 JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 349,85 

X2021000761 JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 3,60 

X2021003701 JOSEP REUS PALAU - REPSOL 52,13 

X2021003722 MANZANO ARBÚCIES SL 580,80 

X2021003829 MFIDAL ROKTOUTI - JARDINERIA 700,82 

X2021003761 NOVELEC COSTA BRAVA SL 80,92 

X2021003759 NOVELEC COSTA BRAVA SL 28,86 

X2021003881 PIZZERIA EL NIU SL 486,20 

X2021002487 RAFAEL CATALÀ DALMAU 640,45 

X2021003552 RECICLATGES TAMAYO SL 748,00 

X2021003404 ROYALVERD SERVICE SLU 254,10 

X2021003429 SERVEIS VIALS DEL VALLÉS SL 214,45 

X2021003785 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 737,50 

X2021003767 SUSANNA MASAGUER CLOPES - AGRO. EL ROTERS 424,67 

X2021003720 TRIMA MOTOR 178,40 

X2021003451 TUTATIS PRODUCCIONES TEATRALES SL 1.143,45 

      

    13.210,82 

 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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3.0.- Urbanisme 
 
3.1.- Arxivament llicència d'obra menor 40/2021 
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obra menor presentada en data 28 de setembre de 2021 i  registre 
E2021006321, 
 
Vist que s’han exhaurit els terminis màxims establerts per presentar la documentació requerida en la 
notificació de data 5 d’octubre de 2021 i registre S2021002043,  
 
S’ACORDA: 
 
- ARXIVAR i deixar sense efecte l’expedient en tràmit de la llicència d’obra menor, amb 

número d’expedient 40/2021, per reconstruir un mur situat al Passeig Mossèn Anton Serres, 7, a 
favor de Ramon Beulas Pascual. 

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

import de 50,00 €. L’import liquidat el 28 de setembre de 2021 va ser de 0,00 €.  
 

- Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
5.1.- Atenció i servei a les persones 
 
5.2.- Ajut reducció quota Llar d'Infants  L.A.P. 
 
Vist l’informe social emès per l’Educadora Social en data 04/08/2021 , on s’especifica la situació 
socioeconòmica de la família L.A.P. i la dificultat per fer front a les despeses de la Llar d’Infants del 
seu fill, 
 
 
S’ACORDA 
 
Que l’alumna I.P.A. pugui anar a la Llar d’Infants, ja que es valora favorablement que el menor hi 
accedeixi. 
 
S’acorda una beca del 50% . La família passarà a pagar el 50% del cost total de la quota de la Llar 
d’Infants, es preveu que la mare pugui ampliar la jornada laboral a finals d’aquest any.  
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat 
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5.3.- Ajut reducció quota Llar d'Infants  N.B.P.G. 
 
Vist l’informe social emès per l’Educadora social en data 17/09/2021, on s’especifica la situaci ó 
socioeconòmica de la família N.B.P.G i la dificultat per a fer front a les despeses de la Llar Infants 
de la seva filla J.S.P.P. 
 
 
S’ACORDA 
 
Que l’alumna J.S.P.P. pugui anar a la Llar d’Infants, ja que es valora favorablement que la menor 
accedeixi a la Llar d’Infants El Jardinet, assegurant unes rutines diàries i uns aprenentatges.  
 
S’acorda una beca del 60%. La família passarà a pagar el 40% del cost total de la quota de la llar 
d’infants (62€/mensuals en onze quotes-d’agost de 2021 a juny 2022), amb caràcter retroactius 
des del dia 18/08/2021. 
 
 
 
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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