
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE GENER DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000003  
Caràcter:   
Data: 27 de gener de 2020 
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 20 de gener 
de 2020 
 
2.0.- Educació i ensenyament 
 
2.1.- Reducció quota LLI Niuma Jabbie 
 
Vist l’informe social emès per l’Educadora Social en data 11/12/2019, on s’especifica la situació 
socioeconòmica de la Sra. M.J. i la dificultat per a fer front a les despeses de la LLI el Jardinet de la 
seva filla N.J.  
 
S’ACORDA 
 
Que l’alumna N.J. es pugui reincorporar a la LLI el Jardinet el proper gener del 2020 amb una 
quota reduïda del 50%, així doncs, dels 135€ que li correspondria pagar, l’import pel curs 19-20 
seria de 67,50€. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
2.2.- Matrícula  LLI A.R.R. 
 

Vista la sol·licitud presentada per O.R. en la qual demana la matrícula per a la Llar d’Infants el 
Jardinet per al seu fill A.R.R.  
 
S’ACORDA  
 
Donar d’alta, com a matrícula extraordinària a la Llar d’Infants el Jardinet P0, a l’alumna A.R.R.  a 
partir del mes de febrer.  
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
3.0.- Festes 
 
3.1.- Contractació espectacle AMERICANUS Enramades 2020 
 
Aprovació de la contractació del grup d’havaneres de la companyia AMERICANUS a través de 
DOS PER QUATRE  pels actes de celebració de les ENRAMADES 2020  
 
Vist els actes de celebració de les ENRAMADES 2020 del proper 14 de Juny, on es realitzaran 
diversos actes, és necessari la contractació del grup d’havaneres de la companyia AMERICANUS a 
través de DOS PER QUATRE per actuar durant la cantada d’havaneres que es durà a terme el dia 
14 de juny a la tarda. 
 
Vist el pressupost presentat per DOS PER QUATRE  per un import de 850€ + IVA total 1.028,50 €.  
 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquest grup d’animació a l’empresa DOS PER QUATRE segons el pressupost 
presentat. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
3.2.- Contractació actuació musical BANDA NEON per a la passada del castell de les Enramades 
2020 
 
Aprovació de la contractació del grup musical BANDA NEON a través de l’empresa 
ARTS MANAGERS S.L. pels actes de celebració de les ENRAMADES 2020 
 
Vist els actes de celebració de les ENRAMADES 2020 del proper 12 de Juny, on es 
realitzaran diversos actes, és necessari la contractació del grup musical BANDA NEON a 
través de l’empresa ARTS MANAGERS S.L. per actuar durant els actes nocturns de la 
pasada del Castell. 
 



 
 

 

 
 

Vist el pressupost presentat per l’empresa ARTS MANAGERS S.L.  per un import de 2.100 € + IVA 
total 2.541,00 €. 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquest grup d’animació a l’empresa ARTS MANAGERS S.L. segons el 
pressupost presentat. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Noves tecnologies 
 
4.2.- Aprovació del contracte de manteniment de les alarmes de l'Ajuntament i seus municipals 
per l'any 2020 
 
 
Vistes les alarmes que l’Ajuntament d’Arbúcies té instal·lades i en funcionament als diversos 
edificis municipals,  
 
Vista la necessitat de disposar d’un sistema integral de manteniment, que inclou, entre altres:  

- El seguiment i discriminació d’alarmes 
- L’actualització i control de codis d’usuaris 
- Trucades a forces de seguretat i responsables segons protocol 
- Testos de vigilància de fallada d’alimentació i baixa bateria 
- Revisió anuals obligatòries d’intrusió  
- Manteniment tècnic del sistema d’intrusió 
- Comunicació mitjançant GPRS (segons ubicació) amb Central Receptora d’Alarmes  

 
Vista la proposta número 3559-1, de data 17-12-2019, de Comunicacions i Seguretat CIS Serra SA, 
d’import 3.204 € (+21% IVA).  
 
S’acorda 
 
Acceptar el pressupost següent:  

- Proveïdor: Comunicacions i Seguretat CIS Serra SA 
- Número: 3559-1 
- Data: 17-12-20 
- Import: 3.204 € (+21% IVA) 
- Total: 3.876,84 € 

 
I contractar el servei de manteniment de les alarmes municipals per l’any 2020.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
5.0.- Turisme 
 
5.1.- Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per al manteniment i 
promoció de rutes en BTT i senderisme 
 
Vist la proposta de signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Arbúcies i el Consell 
Comarcal de la Selva on es vol fomentar el manteniment i promoció d’itineraris de senderisme, 
cicloturisme i BTT. 
 
S’ACORDA. 
 
Aprovar el conveni i signar-lo  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.2.- Contracte per a la promoció d'Arbúcies a través de la ruta senderista cultural "EL CAMÍ" 
 
En referència al contracte signat  l’Associació PAS: Serveis de Participació i Sostenibilitat – Amics 
del Camí  i l’Ajuntament d'Arbúcies per la promoció d’Arbúcies a través de la ruta de senderisme 
cultural “EL CAMÍ” 
 
S’ACORDA:  
 
Donar continuïtat al contracte original del gener del 2016 per al període del 01 de gener del 2020 
fins al 31 de desembre del 2023, als efectes de desenvolupar les tasques pertinents per a la 
promoció d’”EL CAMÍ”, amb una aportació econòmica per part de l’Ajuntament d’Arbúcies de 
650€ + IVA anuals. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Promoció econòmica 
 
6.1.- Sol·licitud de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica, 
adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2020) 
 
 



 
 

 

 
 

Vist la convocatòria Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica, 
adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2020) de la 
Diputació de Girona 

S’ACORDA: 
 
·Presentar-se a la convocatòria abans esmentada amb les següents activitats: 
 -Oficina de promoció económica, pressupost 2.100 € 
 -Suport a la dinamització comercial amb la campanya de Nadal, pressupost 1.800 € 

-Millora de la competitivitat empresarial, pressupost 600 € 
 

Es sol·licita a la Diputació de Girona en el marc de la convocatòria per fomentar projectes i accions 
de promoció econòmica, adreçada als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció 
Econòmica (XSLPE) una subvenció de 4.000 €   

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
7.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
7.1.- Ratificació del Decret d'aprovació del Conveni que estableix el calendari de pagament del 
pendent de l'obra : Projecte modificat de Piscina Climatitzada i remodelació de les piscines 
lúdiques exteriors. 
 
 
S’ACORDA : 
 
Ratificar el Decret dictat en data  23/01/2020 , que literalment es reprodueix a continuació :   
 
<< Pere Garriga i Solà, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Arbúcies, Comarca de la Selva:  
Primer.- Aquest Ajuntament té signat amb el contractista “Construcciones Caler, SAU y 
Aglomerats Girona, SA, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo“, 
abreujadament “UTE CAN DELFÍ”, el contracte d´execució de les obres del “Projecte Modificat de 
piscina climatitzada i remodelació de les piscines lúdiques exteriors. Reforma i ampliació de 
vestidors i noves sales de gimnàs. A la zona poliesportiva de Can Delfí” pel preu de 3.493.769,95 €, 
IVA inclòs, quin termini d´execució, que compleix el contractista, finalitza aquest mes de gener de 
2020. 

Segon.- Per causes de tresoreria sobrevingudes l´Ajuntament només té capacitat de fer front al 
pagament en termini de 1.838.613,92 €, que correspon a les Certificacions d´obra núm. 1 a 7, i no 
pot atendre en els seus terminis legals l´abonament de la resta de Certificacions d´obra del 
contracte executat que representa un import restant de 1.655.156,03 €, el qual estaria sotmès, 
d´acord amb l´art. 198.4 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, a l´abonament dels 
interessos de demora i indemnització dels costos de cobrament en el termes previstos en la Llei 
3/2004, fixats semestralment en els darrers anys, i també per al primer semestre de 2020, en el 
tipus del 8%.   



 
 

 

 
 

I amb el propòsit de facilitar la satisfacció de les necessitats econòmic-financeres de les parts, i 
havent arribat a un acord mutu al respecte, pel present 

 

HE RESOLT 

 

Aprovar el Conveni de pagament fraccionat del deute amb el contractista, pel qual s´acorda 
establir el pla de pagament en els termes que es diran de l´import restant de 1.655.156,03 € del 
contracte de referència que l´Ajuntament no pot atendre dins els seus terminis legals, amb 
renúncia expressa del contractista a allò establert en l´art. 198.4 de la Llei 9/2017 expressat en la 
part expositiva a condició que l´Ajuntament compleixi el pla de pagament que s´acorda. En cas 
d´incompliment municipal el conveni quedarà automàticament anul·lat i sense cap efecte essent 
d´aplicació la disposició legal indicada, amb aplicació dels pagaments de principal en les dates en 
que s´hagin fet efectius. 

Vist que el present conveni comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o 
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos 
municipals, segons determina l’article 174 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.  

Per la seva part, l´Ajuntament podrà anticipar lliurement pagaments totals o parcials del deute, 
naturalment sense cap penalització, en quin cas es recalcularà el quadre de pagaments, podent 
rebaixar import de quota o rebaixar termini, a elecció municipal. 

L´Ajuntament satisfarà al contractista el principal de 1.655.156,03 € en un termini de 36 mesos, 
meritant un tipus d´interès de demora fix del 5,5 % nominal anual durant tot el termini, 
mitjançant l´abonament de 36 quotes mensuals, amb els imports i composició d´interessos i 
principal que s´indica en el quadre següent, a partir del mes de gener de 2020 i finalitzant el mes 
de desembre de 2022. Cada quota s´haurà de fer efectiva dins el mes natural que correspongui el 
seu venciment.  
  

QUADRE PLA DE PAGAMENT 
 

Període de 
pagament 

Quota Interessos 
Amortització 
del principal 

Amortització 
Acumulada 

Capital Pendent 

0         1.655.156,03 €  

1 30.000,00 € 7.586,13 € 22.413,87 € 22.413,87 € 1.632.742,16 € 

2 30.000,00 € 7.483,40 € 22.516,60 € 44.930,47 € 1.610.225,56 € 

3 30.000,00 € 7.380,20 € 22.619,80 € 67.550,27 € 1.587.605,76 € 

4 30.000,00 € 7.276,53 € 22.723,47 € 90.273,74 € 1.564.882,29 € 

5 30.000,00 € 7.172,38 € 22.827,62 € 113.101,36 € 1.542.054,67 € 

6 30.000,00 € 7.067,75 € 22.932,25 € 136.033,61 € 1.519.122,42 € 

7 270.325,88 € 6.962,64 € 263.363,24 € 399.396,85 € 1.255.759,18 € 

8 30.000,00 € 5.755,56 € 24.244,44 € 423.641,28 € 1.231.514,75 € 

9 30.000,00 € 5.644,44 € 24.355,56 € 447.996,84 € 1.207.159,19 € 

10 30.000,00 € 5.532,81 € 24.467,19 € 472.464,03 € 1.182.692,00 € 

11 30.000,00 € 5.420,67 € 24.579,33 € 497.043,36 € 1.158.112,67 € 

12 30.000,00 € 5.308,02 € 24.691,98 € 521.735,34 € 1.133.420,69 € 



 
 

 

 
 

13 30.000,00 € 5.194,84 € 24.805,16 € 546.540,50 € 1.108.615,53 € 

14 30.000,00 € 5.081,15 € 24.918,85 € 571.459,34 € 1.083.696,69 € 

15 30.000,00 € 4.966,94 € 25.033,06 € 596.492,40 € 1.058.663,63 € 

16 30.000,00 € 4.852,21 € 25.147,79 € 621.640,19 € 1.033.515,84 € 

17 30.000,00 € 4.736,95 € 25.263,05 € 646.903,24 € 1.008.252,79 € 

18 30.000,00 € 4.621,16 € 25.378,84 € 672.282,08 € 982.873,95 € 

19 270.325,88 € 4.504,84 € 265.821,04 € 938.103,13 € 717.052,90 € 

20 30.000,00 € 3.286,49 € 26.713,51 € 964.816,63 € 690.339,40 € 

21 30.000,00 € 3.164,06 € 26.835,94 € 991.652,58 € 663.503,45 € 

22 30.000,00 € 3.041,06 € 26.958,94 € 1.018.611,52 € 636.544,51 € 

23 30.000,00 € 2.917,50 € 27.082,50 € 1.045.694,02 € 609.462,01 € 

24 30.000,00 € 2.793,37 € 27.206,63 € 1.072.900,66 € 582.255,37 € 

25 30.000,00 € 2.668,67 € 27.331,33 € 1.100.231,99 € 554.924,04 € 

26 30.000,00 € 2.543,40 € 27.456,60 € 1.127.688,58 € 527.467,45 € 

27 30.000,00 € 2.417,56 € 27.582,44 € 1.155.271,02 € 499.885,01 € 

28 30.000,00 € 2.291,14 € 27.708,86 € 1.182.979,89 € 472.176,14 € 

29 30.000,00 € 2.164,14 € 27.835,86 € 1.210.815,74 € 444.340,29 € 

30 30.000,00 € 2.036,56 € 27.963,44 € 1.238.779,18 € 416.376,85 € 

31 270.325,88 € 1.908,39 € 268.417,49 € 1.507.196,67 € 147.959,36 € 

32 30.000,00 € 678,15 € 29.321,85 € 1.536.518,52 € 118.637,51 € 

33 30.000,00 € 543,76 € 29.456,24 € 1.565.974,77 € 89.181,26 € 

34 30.000,00 € 408,75 € 29.591,25 € 1.595.566,02 € 59.590,01 € 

35 30.000,00 € 273,12 € 29.726,88 € 1.625.292,90 € 29.863,13 € 

36 30.000,00 € 136,87 € 29.863,13 € 1.655.156,03 € 0,00 € 

  
 
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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