
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE MARÇ DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000008  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 2 de març de 2020 
Hora d’inici:  20:00 h 
Hora de fi: 20:30 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 per la Junta de Govern Local el dia 24 de febrer de 
2020.  
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Proposta recàrrega targeta de transport per usuaris de Serveis Socials 
 
Recàrrega targeta de 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 96 € 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  



 
 

 

 
 

 
2.2.- Aprovació d’ajuts socials  
 
 
Vista la següent relació d’informes socials, 
 
 
S’ACORDA, 
 
 
Atorgar els següents ajuts: 
 
 
DATA  Nº EXPEDIENT  BENEFICIARI  IMPORT 
 
31-12-2019 X2020000525  A.O.L.   70 EUROS 
15-11-2019 X2020000401  A.O.L.   85 EUROS 
16-12-2019 X2020000400  E.M.B.F.  120 EUROS 
31-12-2019 X2020000396  R.T.P.   25 EUROS 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Cultura 
 
3.1.- BASES PREMIS POESIA AMESTISTA 2020 
 
 
BASES PREMIS POESIA AMESTISTA 2020 
 
Atès que fa 24 anys que l’Ajuntament d’Arbúcies, junt amb el Museu Etnològic del Montseny, La 
Gabella i la Biblioteca Rafel Vilà i Barnils convoquen el Concurs de Poesia Ametista amb motiu de 
la diada de Sant Jordi, amb l’objectiu de promoure i estimular la creació d'obres de  
qualitat literària.  
 
Que el jurat es reunirà el dijous 16 d’abril a les 5 de la tarda al Museu Etnològic del Montseny, La 
Gabella. 
 
Que l’entrega de premis es farà el 24 d’abril a les 8 de la tarda a la Llar de Jubilats.  
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar les bases del Concurs de Poesia Ametista 2020 
 
 



 
 

 

 
 

BASES 
 
CATEGORIES 
Aquest concurs tindrà tres categories:  
-Infantil - Cicle superior de primària (5è i 6è)  
-Juvenil (de 12  a 17 anys)* 
-Adults (majors de 18 anys) 
 
 
Requisits 
-Els poemes s’han de presentar en català. 
-Tots els poemes que es presentin han de ser originals, inèdits i no premiats en cap altre certamen 
literari. 
-El tema dels poemes presentats haurà de ser necessàriament el Montseny i el seu àmbit 
d'influència (el paisatge, els seus pobles, la gent, elements patrimonials...) i algun d’aquests 
elements han de sortir citats literalment al text. 
-L'extensió dels poemes no podrà ser inferior a 10 versos, ni superior a 60. La composició és lliure. 
-Els participants podran presentar com a màxim una obra. 
 
 
*2 nous formats categoria juvenil! 
    (a part de la poesia) 
 
 
1. RAPEJA EL TEU POEMA  
Requisits 
-La durada del rap ha de ser d’entre 1 i 2 minuts, en català i pot ser musicat.  
-El tema del rap haurà de ser el Montseny i el seu àmbit d’influència (el paisatge, els seus pobles, 
la gent, elements patrimonials...) i algun d’aquests elements han de sortir citats en el text.  
-Ha de portar títol i ha d’estar signat amb un pseudònim.  
-El rap ha de ser original i inèdit (és a dir, que no hagi guanyat cap premi ni hagi estat publicat ni 
difós en qualsevol mitjà amb anterioritat). 
-Els participants podran presentar com a màxim una obra.  
-Es pot concursar a nivell individual i en equips de màxim tres persones.  
 
2. ATREVEIX-TE AMB UN MICRORELAT 
Requisits 
-Escriu un relat o una història amb una extensió màxima de 150 paraules (sense comptar el títol). 
-Tots els originals hauran d’estar escrits en català. 
-El tema del microrelat haurà de ser el Montseny i el seu àmbit d’influència  (el paisatge, els seus 
pobles, la gent, elements patrimonials...) i algun d’aquests elements han de sortir citats en el text.  
-Ha de portar títol i ha d’estar signat amb un pseudònim.  
-El microrelat ha de ser original i inèdit (és a dir, que no hagi guanyat cap premi ni hagi estat 
publicat ni difós en qualsevol mitjà amb anterioritat). 
-Els participants podran presentar com a màxim una obra.  
*Els participants a la categoria juvenil podran presentar,  
  si ho volen, un poema, un rap i un microrelat. 



 
 

 

 
 

 
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE  TOTES LES OBRES 
-El període d’admissió dels originals finalitza el  
diumenge 29 de març de 2020 
 
FORMES DE PRESENTACIÓ  
En format paper:  
Museu Etnològic del Montseny, La Gabell  
Carrer Major, 6 - 17401 Arbúcies - Telèfon 972 86 09 08 
 
Poesia i microrelat: un sobre que indiqui la categoria en la qual es concursa i que contindrà l’obra 
(en DIN A4 sense cap imatge) + un sobre tancat on ha de constar el nom, cognoms, adreça, 
telèfon, correu electrònic i el títol de l’obra. 
 
Rap: un sobre que indiqui la categoria en la qual es concursa i que contindrà l’obra escrita (en DIN 
A4 sense cap imatge) + un sobre amb un pendrive que contindrà l’arxiu MP3 (es podrà recollir a 
partir del 28 d’abril) + un sobre tancat on ha de constar el nom, cognoms, adreça, telèfon, correu 
electrònic i el títol de l’obra. 
 
En format digital: 
arbucies.cat/premis-ametista  
(aneu seguint els passos del formulari) 
 
 
JURAT 
-Es premiaran les obres escollides per un jurat,  
nomenat pels organitzadors. 
 
PREMIS 
-S’estableixen els premis següents per a cada una de les categories:  
 
categoria adults:  
1r premi: 300€ - Diploma 
2n premi: 200€ - Diploma 
3r premi: 100€ - Diploma 
 
Categoria juvenil:  
1r premi poesia: 75€ - Diploma 
2n premi rap: 75€ - Diploma 
3r premi microrelat: 75€ - Diploma 
 
Categoria infantil:  
1r premi: lot de llibres - Diploma 
2n premi: lot de llibres - Diploma 
3r premi: lot de llibres - Diploma 
 
 



 
 

 

 
 

LLIURAMENT DELS PREMIS 
-El lliurament de premis es farà el divendres 24 d’abril de 2020 a les 20 h a la Llar de Jubilats.  
-Les obres premiades queden en propietat de l'Ajuntament d'Arbúcies, que les dipositarà en  el 
Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, i en podrà fer l'ús que cregui convenient. 
-El jurat, si ho creu convenient, pot deixar qualsevol premi desert, o atorgar algun accèssit.  
-El fet de concursar implica l'acceptació d'aquestes bases. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Altes gossos i canvi nom propietari per els padrons del 2020 
 
 
Altes gossos i canvi nom propietari per els padrons del 2020 
 
Vistes les altes i el canvi de nom de propietari que hi ha hagut durant l’any 2019 en el padró de  
gossos. 
 
S’ACORDA 
 

Aprovar  les altes que figuren a l’expedient X2019000131 (de la placa núm. 606 a la núm. 648) 
i que hi han hagut durant l’any 2019 en el padró de gossos, i comunicar-les al Consell 
Comarcal de la Selva, per tal que s’incloguin en els padrons del 2020. 
 
Aprovar el canvi de nom de propietari  del gos amb placa núm. 387 a nom de Imma Pineda 
Riumalló, i comunicar-la al Consell Comarcal de la Selva  per incloure en els padrons del 2020. 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Devolució del 50% de l'ICIO de la llicència d'obra major 7/2019 
 
 
Devolució del 50% de l'ICIO de la llicència d'obra major 7/2019 
 
 
Vista la instància genèrica de data 31 de gener de 2020 presentada per la Comunitat de 
Propietaris del carrer Lluís Torres, 14, en la qual sol·liciten que s’apliqui la bonificació del 50% de 
la quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) de la llicència d’obra major 
amb número d’expedient 7/2019, per a la instal·lació d'un ascensor per a la millora de 
l’accessibilitat en un edifici plurifamiliar existent situat al carrer Lluís Torres, 14.  



 
 

 

 
 

 
Vist l’informe tècnic de l’Arquitecte Municipal de data 20 de febrer de 2020 on, entre d’altres 
coses, conclou que d’acord amb el contingut de l’article 7.2. de l’ordenança municipal número 4, 
es recomana aplicar la bonificació del 50% de l’ICIO de la llicència d’obra major 7/2019. 
 
S’ACORDA 
 
Primer – Aplicar la bonificació del 50% de l’ICIO de la llicència d’obra major 7/2019. L’ICIO liquidat 
definitivament el 8 de juliol de 2019 va ser de 1.482,26 €.  
 
Segon – Aprovar la devolució de 741,13 € en concepte del 50% de l’ICIO de la llicència d’obra 
major 7/2019. 
 
Tercer – Disposar que des de Secretaria-Intervenció, es notifiqui el present acord al sol.licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
6.0.- Precs i preguntes 
 
 
No havent-hi més temes a tractar, 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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