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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 DE GENER DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2022000001  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 10 de gener de 2022 
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 20 de 
desembre de 2021. 
 
2.0.- Educació i ensenyament 
 
2.1.- Baixa Jardinet 
 
Vista la sol·licitud presentada per V.V., en data 23 de desembre, on demana donar de baixa de la 
Llar d’Infants el Jardinet el seu fill N.V.V. per motius personals,  
 
S’ACORDA: 
 
Donar de baixa l’alumne N.V.V de la Llar d’Infants municipal El Jardinet a partir del mes de gener 
de 2022, i no passar cap més rebut de quota a partir d’aquesta mateixa data.  
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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3.0.- Urbanisme 
 
3.1.- Llicència d'obra major 9/2020 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 9/2020, per a la reforma de la masia 

de Can Canaleta (veïnat de Pocafarina) a favor de Marcel Casas Tarrés. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 3.574,48 €, liquidat provisionalment el 7 de setembre de 
2020. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 150,00 €, liquidada provisionalment el 7 de setembre de 2020. 
 

- 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 disposici ons 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 17 de desembre 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 i resoldre els murs que es puguin generar amb acabats i 
tipologies constructives pròpies del sòl no urbanitzable (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, runa que 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.  
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 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 degudament signat i visat pel Col·legi professional 

corresponent (el qual haurà d’incloure la justificació del compliment del Decret 

d’habitabilitat i del Codi Tècnic de l’Edificació i una descripció detallada dels mitjans 

de depuració de les aigües residuals). 

 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, degudament signat per un gestor de residus autoritzat.  

 Full d’estadística de construcció d’edificis. 

 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.  

 
- Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.2.- Llicència d'obra menor 52/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 52/2021, per a l’obertura de dues 

canalitzacions per realitzar treballs de manteniment del dipòsit de gas soterrat de la comunitat 
de propietaris del carrer Turó del Campament, 6B, a favor de Gas Natural Redes GLP S.A. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 3,87 €. L’import liquidat provisionalment el 26 de 
novembre de 2021, va ser de 0,00 €. 
 

- 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 provisionalment el 26 de novembre de 2021, va ser de 
0,00 €. 
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- 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.  
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
tècnic municipal del 3 de gener de 2022, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“.....Cap de les instal·lacions envairà la via pública ni suposarà cap perill pel trànsit del vial.” 
 
 

- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals la 
quantitat de 3,87 € 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 de l’expedient de la present llicència 
pendent. 
 

- Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.3.- Llicència d'obra menor 57/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 57/2021, per a la construcció d'un 

edifici agrícola, un mur d'escullera i una tanca perimetral a la finca situada al polígon de rustica 1, 
parcel·la 15, d’Arbúcies, a favor de Pablo Corchero Murillo.  
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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 303,80 €, liquidat provisionalment el 16 de desembre 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 desembre 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.  
 

- 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 
tècnic municipal del 20 de desembre de 2021, que entre d’altres coses diu el següent:  

 

 “Les façanes s’acabaran arrebossades i pintades amb una tonalitat  de color terrosa i 
la coberta haurà de ser de teula àrab (NO amb panells de xapa tipus sandvitx com es 
descriu en la memòria presentada.” 

 
- 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: 

 Full d’assumeix de la direcció d’obra, degudament signat. 

 Nomenament de contractista, degudament signat. En el cas de que les obres siguin 
executades pel mateix sol·licitant, caldrà presentar el document que ho acrediti, 
degudament signat. 

 
- Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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3.4.- Acord de l'Ajuntament d'Arbúcies d'adhesió a l'acord marc de l'ACM per al servei 
d'inspecció tècnica d'aparells elevadors. 
 
Acord de l’Ajuntament d’Arbúcies d’adhesió a l’Acord del marc de  serveis de manteniment 

d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació als Ens Locals de 

Catalunya (Exp. 2020.02).  LOT 12 

ATECEDENTS 

1.- L’Ajuntament  d’Arbúcies, en data 4 de gener de 2018, va aprovar l’adhesió al sistema 

d’adquisició centralitzada destinada als ens locals que l’ACM porta a termes, conjuntament amb el 

Consorci Català pel desenvolupament Local. 

 

2.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2021, l’Ajuntament 

d’Arbúcies acordà l’adhesió del municipi d’Arbúcies a l’Acord marc del servei de 
manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius  amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.02). 

 
En l’esmentat acord marc hi figura un lot destinat a la contractació del serveis d’inspecció 
tècnica dels aparells elevadors: 
 
Lot 12: Serveis d’inspecció tècnica d’aparells elevadors.  
 

1. SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS SA 
2. EUROCONTROL SA 
3. TUV RHEINLAND IBERICA ICT SA 

 

3.- Atès que els aparells que han canviat d’empresa de manteniment, arran de l’adhesió al nou 

acord marc, han de passat inspecció tècnica amb caràcter obligatori  

 
APARELL RAE: UBICACIÓ 

8686GI C. Major, 2 

8828GI C. Major, 6 

1003576-Q C. Major, 6 

11618GI C. Pont, 2 

12670GI C. Estenedor, 44 

4371GI C. Sorrall, 9 

1-14-1011246-Q Plaça 1 d’octubre, 1 

990008694-W C. Camprodon, 96-98 

 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la 

redacció donada per la LRSAL. 
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Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de 

centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 

 

Article 153.1 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.  

 

L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.4 de la Directiva 2014/24 UE del 

Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que deroga 

la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.43 de la LCSP. 

 

L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen per 

aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual,  així com per la resta de normativa 

concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens locals.  

 

Per tot això, d’acord als antecedents abans esmentats i als fonaments de dret assenyalats 

anteriorment, aquest (Ajuntament, Consell Comarcal...)  

 

ACORDS 

Primer.- Aprovar la contractació del servei d’inspecció tècnica d’aparells elevadors amb l’empresa 

adjudicatària SGS Inspecciones ,  segons el següent detall: 

 

Servei d’inspecció tècnica reglamentària 

 

Nombre 

d’aparells   

Preu/aparell(€) Data aprox. 

del servei 

7 84,50 € + IVA – primera visita 

71,50 € + IVA – segona visita si fos 

necessària 

10/01/2022 

1 84,50 € + IVA 

71,50 € + IVA – segona visita si fos 

necessària 

20/02/2022 

 

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa  que s'imputarà dins del pressupost 

municipal de  l'any 2022, a càrrec a les aplicacions  pressupostàries corresponents.  

 

Tercer.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l ’empresa adjudicatària SGS Inspecciones, al CCDL 

(preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), així com a la resta 

d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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4.0.- 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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