
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 17 DE FEBRER DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000006  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 17 de febrer de 2020 
Hora d’inici:  19:00 h 
Hora de fi: 19:30 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 en data 10 de febrer de 2020.  
 
 
2.0.- Festes 
 
2.1.- Contractació grup de seguretat PROTECTA VIGILANCIA INTEGRAL per a la celebració de la 
festa de CARNAVAL 2020 
 
 
Aprovació de la contractació de PROTECTA VIGILÀNCIA INTEGRAL  per l’acte de celebració del 
CARNAVAL 2020 
 
 
Vist l’acte de celebració del CARNAVAL  2020 pel pròxim dia 21 de Febrer, on es realitzarà la festa 
de CARNAVAL 2020 dins el recinte del poliesportiu de CAN DELFIN, és necessari la contractació de 
3 auxiliars de seguretat i un vigilant, PROTECTA VIGILÀNCIA INTEGRAL per donar serveu durant la 
festa esmentada.  
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa PROTECTA VIGILÀNCIA INTEGRAL per un import de 
321,75 + 115,50  € més IVA, essent un total de 529,07€. 
 



 
 

 

 
 

S’ACORDA:  
 
Contractar l’empresa PROTECTA VIGILÀNCIA INTEGRAL segons el pressupost presentat.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- Proposta d'acord de contractació FEFE I CIA per espectacle durant les ENRAMADES 2020 
 
 
Proposta d'acord de contractació FEFE I CIA per espectacle durant les ENRAMADES 2020 
 
Vist els actes de celebració de les ENRAMADES 2020 pels pròxim dia 12 de Juny a les 18:30, on es 
realitzarà un espectacle infantil per la passada de MAGNES, és necessari la contractació del grup 
d’animació infantil FEFE I CIA, a través de l’Associació Cultural DOS PER QUATRE per actuar durant 
els actes de les Enramades 2020.  
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa Associació Cultural DOS PER QUATRE per un import de 
390 € més IVA, essent un total de 471,90 €. 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar el grup d’animació infantil FEFE i CIA a través de l’Associació Cultural DOS PER QUATRE 
segons el pressupost presentat. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Medi ambient 
 
3.1.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a la Gestió energètica municipal  
 
 
Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a la Gestió energètica municipal 
 
Vista la convocatòria de subvencions del programa “Del Pla a l’acció” 2020-2021 de la Diputació 
de Girona. 
 
Vistes les bases específiques reguladores del programa “Del Pla a l’acció” 2020-2021 de la 
Diputació de Girona. 
 
Vista la Memòria valorada “Línia1. Del Pla a l’acció 2020-2021. Gestió del servei de comptabilitat 
energètica” de l’Agència Comarcal de l’energia de la Selva.  
 
S’acorda 



 
 

 

 
 

 
Sol·licitar una subvenció de 1.701,00 € a la Diputació de Girona dins la campanya Del Pla a l’acció 
Línia 1 per la gestió de la comptabilitat energètica d’Arbúcies 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.2.- Porposta d'Acord Conveni col·laboració manteniment RUTA DE LA TOURDERA entre el 
Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Arbúcies de l'any 2019 
 
 
Conveni col·laboració manteniment RUTA DE LA TOURDERA entre el Consell Comarcal de la 
Selva i l'Ajuntament d'Arbúcies de l'any 2019 
 

 
Atesa la proposta que determina l’acció a desenvolupar dins del projecte “Ruta de la Tordera i 
Riera d’Arbúcies”, corresponent a l’exercici 2019. 
  
S’ACORDA: 
 
Aprovar el conveni de col.laboració de manteniment de la RUTA DE LA TOURDERA, entre el 
Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament d’Arbúcies, que implica el desenvolupament de les 
actuacions que venen relacionades a l ’ANNEX 1, i en correspondència, assumir l’aportació 
econòmica d’import 2.606,97 € que s’hi detalla a l’ANNEX 2 que conforma i complementa aquest 
conveni. 
 
2n.- Que sigui l’Alcalde que en representació de l’Ajuntament, signi aquest conveni en prova de la 
seva conformitat i als efectes de la seva execució.  
 
3r.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal de la Selva. 
 
 
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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