
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2019 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000041  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 18 de novembre de 2019 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Pere Garriga Sola, Alcalde 
Jaume Salmeron Font, 1r Tinent Alcalde 
Angel Cabrero Mendez, 2n Tinent Alcalde 
M.Angela Soler Puigmacia, 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’acorda aprovar l’acta corresponent a la sessió de la junta de govern local de data 11 de 
novembre de 2019 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Aprovació ajut social E.Z.R. 
 
Vist l’informe social emès per la treballadora social d’Arbúcies en ata 28 d’Octubre de 2019, on 
s’especifica la situació socioeconòmica de E Z R i la impossibilitat per fer front a les despeses 
bàsiques. 
 
S’acorda 
 
Aprovar i fer un pagament a E Z R per un import de 100 EUROS per cobrir les necessitats 
bàsiques. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
3.0.- Aprovació ajut social MCBB 
 
Vist l’informe social emès per la Educadora Social d’Arbúcies en data 4 d’octubre de 2019, on 
s’especifica la situació socioeconòmica de MC B B i la impossibilitat per fer front a les despeses 
bàsiques. 
 



 
 
 
S’acorda, 
 
Aprovar i fer un pagament a MC B B per un import de 40 EUROS per cobrir les necessitats 
bàsiques. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.1.- Atorgament  subvenció associació l'Oreneta 
 
Vista i valorada tècnicament la sol·licitud de l’associació l’ORENETA pel projecte  
“Eines per les famílies” dintre de la convocatòria municipal de subvencions per a projectes 
d’acció social i solidaritat 2019 
 
S’ACORDA  
 
Atorgar i fer un pagament a l’associació ORENETA per un import de 300 € en concepte de 
subvenció pel desenvolupament del projecte “Eines per les famílies”  
 
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  
 
 
3.2.- Atorgament de subvenció a Casal Argentí d'Arbúcies 
 
 
Vista i valorada tècnicament la sol·licitud de l’associació CASAL ARGENTI D’ARBÚCIES pel 
projecte “Trobada d’entitats de persones immigrants” dintre de la convocatòria municipal de 
subvencions per a projectes d’acció social i solidaritat 2019 
 
S’ACORDA  
 
Atorgar i fer un pagament a l’associació CASAL ARGENTÍ D’ARBÚCIES per un import de 300 € 
en concepte de subvenció pel desenvolupament del projecte “Trobada d’entitats de persones 
immigrants ”  
 
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  
 
3.3.- Atorgament subvenció Fluing Omelete 



 
 
 
 
Vista i valorada tècnicament la sol·licitud de l’associació FLYING OMELETE pel projecte “ 
MIRADES” dintre de la convocatòria municipal de subvencions per a projectes d’acció social i 
solidaritat 2019 
 
S’ACORDA  
 
Atorgar i fer un pagament a l’associació FLYING OMELETE per un import de 300 € en concepte 
de subvenció pel desenvolupament del projecte “MIRADES”  
 
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  
 
3.4.- Atorgament subvenció a Associació Indòmit 
 
Vista i valorada tècnicament la sol·licitud de l’associació Indòmita pel “Projecte Joves, creant 
futur amb confiança”, dintre de la convocatòria municipal de subvencions per a projectes 
d’acció social i solidaritat 2019.  
 
S’ACORDA  
 
Atorgar i fer un pagament a l’associació Indòmita per un import de 300 € en concepte de 
subvenció pel desenvolupament del ”Projecte Joves, creant futur amb confiança”  
 
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  
 
3.5.- Atorgament subvenció a associació Ballal Rewbé. 
 
 
Vista i valorada tècnicament la sol·licitud de l’associació de dones africanes Ballal Rewbé pel 
projecte “Festa cultural africana”, corresponent a la convocatòria municipal de subvencions 
per a projectes d’acció social i solidaritat 2019 
 
S’ACORDA  
 
Atorgar i fer un pagament a l’associació de dones africanes Ballal REwbé per un import de 300 
€ en concepte de subvenció pel desenvolupament del projecte “Festa cultural 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  
 
4.0.- Cultura 
 
4.1.- Compra de novetats editorials de novembre, per a la Biblioteca municipal a l'empresa 
l'Estanc. 
 
Compra a l’ESTANC de novetats editorials del mes de novembre. 
 
S’ACORDA 
 
Realitzar la compra de novetats editorials per a fomentar la lectura a l’empresa l’ESTANC , per 
a la Biblioteca municipal, per un import de  150,45 €. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- Governació 
 
5.1.- Atorgament d'un gual a l'habitatge situada al carrer Pietat 23 amb sortida pel carrer de 
la Selva 
 
S’ACORDA: 
 
Atorgar un gual al carrer de la Selva s/n, sortida principal amb vehicle de l’habitatge situat al 
carrer de la Pietat, 23 a nom de CE M H 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
5.2.- Aprovació del canvi de nom del gual número 5 situat al carrer Camprodon 29 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar el canvi de nom del gual número 5 situat al carrer Camprodon  número 5 per la 
compra de l’habitatge per part del  Sr. X A M  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 
 
5.3.- Signatura de l'Addenda al Conveni de delegació de la responsabilitat de la recollida i 
controls dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits entre l'Ajuntament 
d'Arbúcies i el Consell Comarcal de la Selva (Exercici 2019) 
 
S’acorda aprovar l’addenda al conveni de delegació de la responsabilitat de la recollida i 
control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits entre l’Ajuntament 
d’Arbúcies i el Consell Comarcal de la Selva per l’exercici 2019 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
6.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
6.1.- Aprovació de factures 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

ÀNGEL VALLVERDÚ ROM 92,96 

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU 19.626,21 

AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU 524,09 

AUTOREPARACIONS ARBÚCIES SL 333,36 

CARLES MAS GARCIA 92,03 

COLLA DE CAPGROSSOS DE MARTORELL 97,24 

EDMON RIBATALLADA ROVIRA 60,00 

ENRIC D'ARMENGOL GALCERAN 90,40 

ENRIC SOLÀ LÓPEZ 104,84 

JOANA DOMÈNECH BALLESTER 90,40 

JOAQUIM EXPÓSITO IGLESIAS - JEIMAR 739,00 

JOSEP MATEOS MALDONADO 86,60 

JORDI BERO INGLÉS BO 86,24 

JORDI QUINTANA ALBALAT 52,80 

JORDI VALVERDE SIVILLA 86,60 

LUIS FERNÁNDEZ PIÑEIRO 203,28 

MANUEL PEDREIRA FONT 102,94 

MARC RIERA ALBAIGÈS 52,30 

MON CARDONA FARRÉS 93,44 

NIL RIDER ENRIQUE 90,59 

NOSOLOMEDIA SL 363,00 

NÚRIA BESORA SERRA 119,66 

PAU BENÍTEZ DOMÍNGUEZ 86,60 

PAU PLANA PARÉS 93,34 

QUIM BOIX PIJUAN 80,90 

SALTOKI BLANES SA 134,31 

TERESA SOLER LLOBET 112,86 



 
 
 

UTE CAN DELFÍ 298.516,87 

    

  322.212,86 

    

 
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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