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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 D´ABRIL DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2022000014  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 11 d´abril 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 
Angel 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 4 d’abril de 
2022. 
 
2.0.- Festes 
 
2.1.- Contractació de la companyia atrapasomnis per a la programació de CATIFES 2022 
 
 
Contractació dels ATRAPASOMNIS a través de L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ACTURA, per a 

l’espectacle ANEM AMUNT! Dins la programació dels actes de les CATIFES 2022 

 

Vist els actes de celebració de les CATIFES 2022 del proper 11 de Juny a ARBUCIES, on es 
realitzaran diversos actes, és necessari la contractació de l’espectacl e ANEM AMUNT! de la 
companyia ELS ATRAPASOMINS, per a actuar a Can Cassó. 
 
Vist el pressupost presentat la companyia a través de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ACTURA de 2100 € 
(exempts d’IVA), on l’Ajuntament d’Arbúcies assumeix  13.44 € en concepte de cachet, i on a 
través de Programa.Cat es concedeix una participació DGPC 28 % 588,00€ i una participació Ddgi 8 
% 168,00€  
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S’ACORDA:  

Contractar ELS ATRAPASOMINIS a través de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL ACTURA per al pressupost 

presentat. 

 

Signat i datat electrònicament, 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- 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 liquidació 
de la despesa: 
 

a. Relació O/2021/26, 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 si sè 
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; 
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- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la lle i municipal i de 
règim local de Catalunya; 

 
- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’Arbúcies per a l’exercici 2022; 

 
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 
 
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/2021/26, que s’annexa a aquesta resolució, amb el següent 
detall: 
 

Nº Relació Data Import brut Descomptes Import líquid 

O/2022/26 11/04/2022 30.695,29€ 366,97€ 30.328,32€ 

 
 
A continuació es detalla el llistat de factures incloses en la relació indicada anteriorment:  
 

X2022000117 ALTER EGO WEB SERVICES SLU 1.600,59 

X2022000349 ALTER EGO WEB SERVICES SLU 441,65 

X2022000519 ALTER EGO WEB SERVICES SLU 402,93 

X2022000982 ANNA MORALES ISAAC 340,00 

X2022000685 ARC ARBUCIES CERAMIQUES SL 2.603,22 

X2022000370 ARNAU VILELLA SANCHEZ 493,00 

X2022000444 ARNAU VILELLA SANCHEZ 697,00 

X2022000979 ARNAU VILELLA SANCHEZ 680,00 

X2022000808 ASSOCIACIO PAS AMICS DEL CAMI 786,50 

X2022000573 BENITO URBAN SLU 304,82 

X2022000730 BENITO URBAN SLU 1.724,30 

X2022000712 CASAS, RECUPERACIO DE PALETS SA 154,62 

X2022000898 CONFEDERACIO D'HORTICULTURA ORNAMENTAL CAT. 386,60 

X2022001443 CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA SA - CAGSA 458,36 

X2022000001 DOLORS VIDAL VILA 220,00 

X2021004313 FESTACATALUNYA EVENTS SL 2.450,25 

X2022000811 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBUCIES SL-IMAR 233,20 
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X2022000812 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBUCIES SL-IMAR 31,74 

X2022000813 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBUCIES SL-IMAR 83,13 

X2022000814 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBUCIES SL-IMAR 314,76 

X2022000791 INSTAL·LACIONS SALVANS SL 33,28 

X2022001067 JARDINS EL ROQUER SL 217,80 

X2022001578 JOAQUIM EXPOSITO IGLESIAS - JEIMAR 83,89 

X2022000931 K-TUIN SISTEMAS INFORMATICOS SA 1.016,40 

X2022000567 LAIA COSTA LLIRO 242,00 

X2022001342 LAIA FRIGOLE ARPA 440,00 

X2022001572 LYRECO ESPAÑA SA 1.790,50 

X2022000881 MANZANO ARBUCIES SL 1.171,28 

X2022000945 NEG 4 2008 SL 186,70 

X2022000955 NOSOLOMEDIA SL 385,39 

X2022000880 NOVELEC COSTA BRAVA SL 229,05 

X2022000321 PIELES Y CUEROS PALOMERAS Y GAMBUS SA 346,06 

X2022001577 PRODUCTES MIR SL 100,33 

X2022000891 PROMOTORA MEDITERRANEA-2 SA 3.872,73 

X2022000199 PROYECTOS E INSTALACIONES TECNICAS LED SL 2.613,60 

X2022001441 QUIBAC SL 254,10 

X2022001200 RECYCLING MANRESA SL 2.465,04 

X2022000946 SHOW FACTORY PRODUCCIONS SL 465,85 

X2022000595 SOLUPIIC SLU 374,62 

      

    30.695,29 

      

  ABONAMENTS   

      

X2022000864 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU -19,08 

      

      

    -19,08 

 
 
 
Signat electrònicament, 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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3.2.- Soll·licitud SIL DDGI 2022 
 
Vist la proposta de l’àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de 
Girona a les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica de poder 
sol·licitar el Sistema d’Intermediació Laboral (SIL) amb el gestor d’intermediació laboral Feina 
Activa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 
Vist que l’Ajuntament d’Arbúcies està adherit a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica 
i actualment ja ofereix el servei de Borsa de Treball i per tal d’oferir més serveis a la ciutadania i el 
sector empresarial del municipi 
  
S’ACORDA: 
 

·Sol·licitar el Sistema d’Intermediació Laboral (SIL) amb el gestor d’interme-
diació laboral Feina Activa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la Diputació de 
Girona 

 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- Joventut 
 
4.1.- Devolució import curs premonitors 04042022 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Clara Torres en data 4 d’abril de 2022, com a 

representant legal de Jan Berenguer Torres, per inscriure el seu fill al curs de premonitors 2022.  

 

Vist que les places van quedar exhaurides en tant sols 48 hores.   

 

S’ACORDA 

 

Fer el retorn de l’import íntegre de 30€, ja havent-ho acordat amb la Sra. Clara Torres.  

 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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5.0.- Medi ambient 
 
5.1.- Bonificació en l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per vehicle híbrid 
 
L’empresa Turó de Grenys SL amb NIF B55328678 ha presentat una instància a l’Ajuntament 
d’Arbúcies amb data 22 de març de 2022 per tal de sol·licitar una bonificació en l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a un vehicle de l’empresa, així com el retorn de l’import 
pagat incorrectament l’any 2022. 
 
El vehicle de l’empresa Turó de Grenys SL és un TOYOTA RAV4 Híbrid, amb matrícula 1515LWH.  
Els vehicles generen un impacte ambiental i es classifiquen segons la seva eficiència energètica 
amb un distintiu ambiental. 
 
El vehicle TOYOTA RAV4 Híbrid, amb matrícula 1515LWH té un distintiu ambiental 0 Etiqueta 
Blava. 
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 0 Etiqueta Blava li correspon una bonificació del 20%. 
Vista la classificació del vehicle TOYOTA RAV4 Híbrid amb matrícula 1515LWH i vista l’ordenança 
fiscal número 3 d’impost sobre vehicles de tracció mecànica,  
 
S’ACORDA  
 
Aplicar una bonificació del 20% de l’IVTM al vehicle l’empresa Turó de Grenys SL amb matrícula 
1515LWH. 
 
L’ordenança fiscal número 3 d’impost sobre vehicles de tracció mecànica en el seu article 8.4 diu:  
 
“Per gaudir dels beneficis fiscals regulats en aquest article 8 els interessats han de sol·licitar 
expressament la concessió, i han d’acreditar que compleixen els requisits indicats per cada cas. La 
sol·licitud s’haurà de presentar abans del 15 de desembre de l’any en curs per tal de poder ser 
aplicada la bonificació en el rebut de l’any següent”.  
 
Vist que la instància va ser presentada a 22 de març de 2022, pel que fa a la bonificació per a l’any 
2022,  
 
S’ACORDA 
 
No aplicar la bonificació en l’impost pagat per a l’any 2022 ja que no correspon. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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6.0.- Urbanisme 
 
6.1.- Llicència d'obra major 11/2021 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 11/2021, per a la modificació de la 

zona de serveis del projecte d’ampliació del Càmping la Vall del Vidal (construcció d’una piscina, 
un porxo i diferents edificacions de serveis), situat a la masia del Vidal (veïnat del Vidal), a favor 
de Patrimonial Joan Grau S.L. 
 

- Acceptar les al·legacions presentades i aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de la present llicència per un import de 2.238,63 €. 
L’import liquidat provisionalment el 21 de juny 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 150,00 €, liquidada provisionalment l’1 de juliol de 2021.  
 

- 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 9 de març de 2022, que entre d’altres coses diu el següent:  
 
“.....cal condicionar l’execució de les obres i la posada en funcionament de les noves 
instal·lacions als requisits següents: 

 Edificabilitat. L’atorgament de la present llicència suposa l’esgotament de 

l’edificabilitat màxima admissible en la zona de serveis (clau S).  

 Activitat. Atès que resulta evident la modificació de les condicions de prestació de 

l’activitat d’ús de càmping caldrà tramitar la corresponent modificació de la llicència 

ambiental de l’any 2002, havent d’adaptar el projecte i/o obra constructiva en allò que 
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sigui necessari i adient per complir també la normativa ambiental i d’activitats vigent. 

En aquest mateix sentit, la documentació tècnica que s’aporti també haurà de 

justificar si la modificació té o no té la condició de substancial (amb incidència en el 

tipus de tramitació a seguir). 

 Altres. En l’execució de les obres es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible 

impacte alhora de desplaçar els materials i la runa originada per aquests treballs, runa 

que haurà de ser retirada de la finca i transportada fins a un abocador regularitzat no 

allargant l’acumulació a l’obra més enllà del que resulti necessari.” 
 

- 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: 

 Document complementari (resolució d’esmenes) al projecte basic i executiu, 
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 per l’Agència 
de Residus de Catalunya. 

 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 la 

quantitat de 2.238,63 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
pendent. 
 

- Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
6.2.- Subvenció rehabilitació façanes 1/2022 
 
Vista la sol·licitud presentada per Josep Manel Vallès Grifol l’1 de març de 2022 amb registre 
E2022001342, en la qual sol·licita una subvenció per a la rehabilitació de les façanes de l’edifici situat 
al carrer Pujals, 11. 
 
Vist que l’edifici reuneixen totes les condicions establertes en l’article 3 de l’ordenança fiscal 
municipal numero 30, reguladora de les subvencions i ajuts per a rehabilitació de façanes.  
 
Vist que el sol·licitant reuneix totes les obligacions establertes en l’article 6 de l’ordenança f iscal 
municipal numero 30, reguladora de les subvencions i ajuts per a rehabilitació de façanes.  
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Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 046/2022/174DI en el qual es valora i 
quantifica les subvencions a atorgar, en base a l’article 4 de l’ordenança fiscal municipal numero 30, 
reguladora de les subvencions i ajuts per a rehabilitació de façanes.  
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 047/2022/147DF en el qual es proposa 
que es faci efectiu el pagament perquè les obres han finalitzat adequant-se a les condicions 
establertes en la normativa vigent. 
 
Vist l’informe d’Intervenció amb número 2022CINT000246 en el qual es fiscalitza de conformitat 
l’expedient de referència. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  Atorgar al sol·licitant una subvenció de 106,46 €, corresponent a la bonificació del 95% de 

l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de la comunicació prèvia d’obres 
mínimes 12/2022, aplicada ja en la carta de pagament provisional liquidada el 18 de 
febrer de 2022. 

 
Segon -  Atorgar al sol·licitant una subvenció de 723,00 €, corresponent al 20% del pressupost 

d’execució material de l’actuació. 
 
Tercer -  Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
6.3.- Llicència d'obra menor 14/2022 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 14/2022, per instal·lar un aparell 

elevador en un edifici plurifamiliar d'habitatges existent situat al carrer Maus, 20, a favor de Jordi 
Ramón Espígol. 
 

- Aplicar la bonificació del 50% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de 
la present llicència, en base a l’article 7.2 de l’ordenança fiscal número 4 reguladora d’aquest 
impost. 
 

-  Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 192,78 €, liquidat provisionalment l’1 d’abril de 2022. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 50,00 €, liquidada provisionalment l’1 d’abril de 2022. 
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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 compl ir 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. 
 

- 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: 

 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  
 
 
 
 
7.0.- Cultura 
 
7.1.- Premis 27è concurs Poesia Ametista 2022 
 
En motiu del 27è Concurs de Poesia Ametista 2022 i la celebració del lliurament de premis el 
proper divendres 22 d’abril, vist l’informe tècnic amb data 7 d’abril, 
 
S’ACORDA : 
 
Realitzar els següents pagaments als guanyadors de les diferents categories del concurs:  
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NÚM.  NOM PREMIAT PREMI (€) 
CATEGORIA ADULT   
1r premi B.C. 300  
2n premi O.S. 200  
3r premi M.R. 100 
CATEGORIA JUVENIL   
Premi poesia A.S. 100 
Premi microrelat M.S. 100 
TOTAL  800 € 

 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
8.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
8.1.- Sol·licitud de subvenció línia 1 del Pla a l'Acció de la Diputació de Girona 
 
Vista la línia de subvencions que ha publicat la Diputació de Girona dins la campanya Del Pla a 

l’Acció 2022-2023. 

 

Vist que l’Ajuntament d’Arbúcies ja fa anys que té implantat un sistema de comptabilitat i gestió 

energètica i vol donar-hi continuïtat. 

 

Vist que el sistema de comptabilitat i gestió energètica ha permès realitzar un seguiment 

exhaustiu del consum d’energia dels equipaments, realitzar una anàlisi dels consums, comprovar 

la correcta facturació de les pòlisses, controlar el subministrament d’energia i identificar les 

oportunitats d’estalvi energètic i millores dels subministraments, etc. 

 

S’ACORDA  

 

Sol·licitar a la Diputació de Girona, dins la campanya Del Pla a l’Acció 2022-2023 una subvenció 

per a el servei de comptabilitat energètica de l’Ajuntament d’Arbúcies, dins la Línia 1 “Serveis de 

comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o adquisició de programes 

informàtics per a la comptabilitat i gestió de dades energètiques”  

 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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9.0.- 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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