
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE 
SETEMBRE DE 2019 

 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000033  
Caràcter:   
Data: 23 de setembre de 2019 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Pere Garriga Sola, Alcalde 
M.Remei Artigas Crosas, Regidora 
Marti Pastells Sanchez, Regidor 
Manel Serras Vila, Regidor 
Judit Prat Gelpi, Regidora 
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 corresponent a la sessió de la Junta de Govern Local de data 16 de 
setembre de 2019 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Ajut social a MGV 
 
La Sra. GMV té 48 anys, té problemes econòmics, i té a càrrec els seus dos fills. 
Actualment, rep un subsidi d’atur, però insuficient per fer front a les despeses de la llar.  
 
ACORD: 
 
Atorgar  un ajut de 200 € per pagar el 50% del rebut del lloguer.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- Ajut social a OB 
 
Atesa la situació socioeconòmica d’OB i la impossibilitat fer front a les despeses 
bàsiques (alimentació, higiene i medicaments). 
 
S’ACORDA: 
 



 
 
 
Aprovar i fer un pagament per un import de 100€ a OB per cobrir necessitats bàsiques 
(alimentació, higiene i medicaments). 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.3.- Recàrrega targeta transport per usuaris de Serveis Socials 
 
Atesa la demanda i la situació socioeconòmica de diversos usuaris, i la necessitat de 
realitzar desplaçaments a Girona i a Santa Coloma de Farners per tal de realitzar 
gestions de salut, treball o amb altres administracions i la necessitat de fer la recàrrega 
de les targetes de transport que posa a la seva disposició Serveis Socials 
 
S’ACORDA 
 
Aprovar la recàrrega per un import total de 118 € de les targetes de transport d’ús 
col·lectiu que gestiona Serveis Socials per facilitar desplaçaments a Girona i Santa 
Coloma de Farners a diversos usuaris. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.4.- Subvenció transport adaptat a Associació Montseny Guilleries 
 
 
Atés que dos dels centres depenents de l’Associació Montseny-Guilleries (el Centre 
Especial de Treball i el Taller Ocupacional Montsoriu) atenen persones amb 
discapacitat intel·lectual de la comarca, i per tal de donar servei de transport adaptat 
als seus usuaris 
 
S’ACORDA 
 
Aprovar i fer un pagament d’una subvenció a l’Associació Montseny Guilleries per 
l’execució del Servei de Transport per la quantitat total de 867,08 € 
 
Té caràcter de bestreta a justificar. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.5.- Atorgament subvenció al projecte de l'associació Mouenarts 
 
Vista i valorada dintre de la convocatòria municipal de subvencions per a projectes 
d’acció social i solidaritat la sol·licitud de l’associació Mouenarts pel projecte “Valor 
Dansa Acció” 
 
S’ACORDA 
 
Atorgar i fer un pagament a l’associació Mouenarts per un import de 1225,28 € en 
concepte de subvenció pel desenvolupament del projecte “Valor Dansa Acció” 



 
 
 
 
La present subvenció tindrà caràcter de bestreta i es farà seguiment i valoració tècnica 
de l’execució del projecte amb l’obligació per part de l’entitat de lliurar la justificació 
econòmica abans del 31 de desembre de l’any en curs. En cas de no justificar 
adequadament l’import rebut, es reclamarà a l’entitat el retorn de la mateixa. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.6.- Atorgament  subvencio projecte d'acció social Creu Roja 2019 
 
 
Vista i valorada dintre de la convocatòria municipal de subvencions per a projectes 
d’acció social i solidaritat la sol·licitud de CREU ROJA Arbúcies pel projecte “Espai per 
la recerca de feina” 
 
S’ACORDA 
 
Atorgar i fer un pagament a l’entitat Creu Roja Arbúcies per un import de 1.538,82 € 
en concepte de subvenció pel desenvolupament del projecte “Espai de recerca de 
feina” 
 
La present subvenció tindrà caràcter de bestreta i es farà seguiment i valoració tècnica 
de l’execució del projecte amb l’obligació per part de l’entitat de lliurar la justificació 
econòmica abans del 31 de desembre de l’any en curs. En cas de no justificar 
adequadament l’import rebut, es reclamarà a l’entitat el retorn de la mateixa. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.7.- Atorgament subvenció a Associació Kafu 
 
Vista i valorada dintre de la convocatòria municipal de subvencions per a projectes 
d’acció social i solidaritat la sol·licitud de l’associació KAFU pel projecte “Festa 
Intercultural africana” 
 
S’ACORDA 
 
Atorgar i fer un pagament a l’associació KAFU per un import de 300 € en concepte de 
subvenció pel desenvolupament del projecte “Festa Intercultural africana” 
 
La present subvenció tindrà caràcter de bestreta i es farà seguiment i valoració tècnica 
de l’execució del projecte amb l’obligació per part de l’entitat de lliurar la justificació 
econòmica abans del 31 de desembre de l’any en curs. En cas de no justificar 
adequadament l’import rebut, es reclamarà a l’entitat el retorn de la mateixa. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Desenvolupament Local 
 



 
 
 
3.1.- Quota anual XMESS (xarxa de municipis per l'economia social) 
 
 
Vist l’interès de l’Ajuntament d’Arbúcies de col·laborar i participar en la XMESS ( xarxa 
de municipis per l’economia social i solidària ) i la sol·licitud de la quota anual 
corresponent per un import de 325 € 
 
S’ACORDA 
 
Aprovar i fer un pagament a la XMESS per un import de 325 €, corresponent a la quota 
2019 com ajuntament col·laborador. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Cultura 
 
4.1.- Compra a JEIMAR de novetats editorials juvenils i lots per a clubs de 
lectura de la Biblioteca municipal 
 
 
Aprovació d’una compra de llibres juvenils i lots pels clubs de lectura de la Biblioteca 

municipal   
 
S’ACORDA 
 
Realitzar la compra de llibres a l’empresa JEIMAR per un total de 739 € .  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.2.- Compra de llibres a l'Associació Lectura Fàcil, per a la Biblioteca Municipal 
 
 
Aprovació d’una compra de llibres a l’Associació Lectura Fàcil, per a la Biblioteca 
 

  S’ACORDA 
 
Realitzar una compra de llibres a l’Associació Lectura Fàcil, per un import de 210,27 
Euros.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.3.- Sessió de contes a càrrec de Meritxell Yanes, per a la Biblioteca municipal 
 
 
 Sessió de contes a càrrec de Meritxell Yanes, per a la Biblioteca municipal d’Arbúcies, 
amb títol: “Per Nadal cap nen sense regal”. 
 



 
 
 
S’ACORDA 
 
Realitzar el pagament a Meritxell Yanes Produccions per a la sessió de narració de 
contes, per un import de 169,60€ 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Esports 
 
5.1.- Aprovació del pagament d'ajut a G.Arnó, en suport a esportistes amateurs. 
 
Vist l’informe emès pel coordinador d’esports de l’Ajuntament, i una vegada fetes les 
comprovacions pertinents,  
 
S’ACORDA :  
 
Aprovar el pagament de 200,00 € a GUILLEM ARNÓ i BLASI, quantitat ja percebuda 
per la Diputació de Girona, en la línia d’ajuts i dins del programa de suport a 
esportistes amateurs individuals.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
6.1.- Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

ÀMBAR ASSOCIACIÓ 850,90 

ANDREU BATLLE JULIÀ 240,20 

ÀNGEL CABRERO MÉNDEZ - CARNS CASA MÉNDEZ 626,78 

BÍFIDUS PRODUCCIONS SL 2.117,50 

BRUC JARDI SLU 60,60 

DARK DIMENSION 2.962,08 

DARK DIMENSION 560,23 

DRAGCLIC SL 189,97 

GIRODSERVICES SL 344,62 

JAUME ROVIRA CUSACHS 700,82 

JOSEP REUS PALAU 30,00 

MARIA VIÑAS POU 726,00 

MUSTRAMIT SL 544,50 



 
 
 

PASCUAL ARTS MUSIC SLU 9.075,00 

SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 749,21 

SOLRED SA 1.602,33 

    

    

  21.380,74 

    
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.0.- Medi ambient 
 
7.1.- Revisió preus referent a explotació depuradora, any  2019 
 
Vist i trobat conforme l’informe tècnic annex 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la revisió de preus, relatius a l’explotació de la depuradora, per al 2019, que 
quedarien fixats com s’indica: 
 
 

ACTUAL 
SENSE 
DG+BI 

AMB 
DG+BI 

(SENSE DG+ BI)     

PREU FIX ACTUAL 331,65 379,07 

PREU VARIABLE ACTUAL 110,11 125,86 

   

   
REVISIÓ PER AL 2019 

SENSE 
DG+BI 

AMB 
DG+BI 

(SENSE DG +BI)     

NOU PREU FIX QUE S'APROVA 370,17 423,1 

NOU PREU VARIABLE QUE 
S'APROVA 178,61 204,15 

 
(L’IVA s’ha d’afegir a aquests imports) 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
7.2.- Sol·licitud de subvenció per a despeses directes d'explotació de la 
depuradora any 2019 
 
A petició de l’Agència Catalana de l’Aigua cal una petició formal del nostre Ajuntament 

corresponent a la previsió de despeses per a l’any  2019,  per tal de poder tramitar la 



 
 
 
RESOLUCIÓ DEFINITVA DE LA SUBVENCIÓ per a DESPESES DIRECTES 

D’EXPLOTACIÓ de la depuradora d’Arbúcies, expedient AF19000052 

En conseqüència 

S’ACORDA 

1r.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua,  de la Generalitat de Catalunya que aprovi 

per al 2019  el pressupost corresponent, relatiu a les  DESPESES DIRECTES 

D’EXPLOTACIÓ, expedient AF1900005 de l’estació depuradora d’aigües residuals 

d’Arbúcies,  any 2019, en base al següent quadre: 

 PRESSUPOST EDAR 

  EXPLOTACIÓ 

CONCEPTE INCLÒS 

  DG i BI 

PART FIXA 154.426,65 

PART VARIABLE 111.249,40 

TOTAL 265.676,05 

IVA : 10% 26.567,61 

TOTAL 292.243,66 

 

2n.- Enviar a l’Agència Catalana de l’Aigua  el certificat d’aquest acord”. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
8.0.- Urbanisme 
 
8.1.- Subvenció rehabilitació façanes 4/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada per Francesc Camps Triola el 28 de maig de 2019, en la 
qual sol·licita una subvenció per a rehabilitació de la façana de l’edifici situat al carrer 
Loreto Mataró, 1. 
 
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 
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 102/2019/132DI 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 103/2019/132DF 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. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  Atorgar al sol·licitant, una subvenció de 181,12 € corresponent a la bonificació 

del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de la 
llicència d’obra menor 23/2019, liquidada el 3 de maig de 2019. 

 
Segon -  Atorgar al sol·licitant, una subvenció de 458,64 € corresponent al 20% del 

pressupost d’execució material calculat pels serveis tècnics municipals. 
 
Tercer -  Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al 

sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
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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