
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 DE MAIG DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000016  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 11 de maig de 2020 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:50 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, celebrada per la Junta de Govern Local en data 27 d’abril de 2020. 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Signatura addenda conveni Serveis Socials amb Consell Comarcal de la Selva 
 
Signatura addenda conveni Serveis Socials amb Consell Comarcal de la Selva 
 
 
“Vista l’addenda al conveni marc per a la prestació de Serveis socials bàsics i especialitzats al 
municipi d’Arbúcies per l’any 2020, per part del Consell comarcal de la Selva que té les 
competències delegades en aquesta matèria. 
S’acorda: 
La renovació del conveni mitjançant la signatura de l’addenda on s’espefiquen els diferents 
serveis que es presten a Arbúcies des del Consell Comarcal de la Selva, amb les aportacions 
econòmiques previstes per part de l’ajuntament: 
 
Serveis Bàsics d’atenció Social Aportació any 2020 

Treballadora Social 29.269,87 € ( Quota fixa) 

Educadora Social 19.602,07 € ( Quota fixa) 

Servei de Teleassistència 1.767,57 € (Quota variable) 

TOTAL 50.639,51 € 



 
 

 

 
 

 
 
 
SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS Aportació any 2020 

Transport adaptat 624,88 ( Quota variable) 

TOTAL 624,88 € 

 
També es detallen les aportacions econòmiques del Consell Comarcal de la Selva a l’Ajuntament 
d’Arbúcies: 
APORTACIONS DEL CONTRACTE- PROGRAMA 2020 A 
JUSTIFICAR 

APORTACIÓ ANY 2020 

Accions d’acollida d’immigrants 15.775,40 € 

Servei de Centre Obert 16.400,00 € 

Centre Obert d’estiu 10.926,00 € 

Intervenció educativa en medi obert 1.126,00 € 

TOTAL 44.227,40 € 

 
 
S’acorda la signatura i aprovació de l’addenda al conveni marc per a la prestació de Serveis Socials 
Bàsics i Especialitzats al municipi d’Arbúcies per l’any 2020, presentada pel Consell Comarcal de la 
Selva. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- Ajut social a J.S.G. 
 
 
Aprovació ajut social J.S.G. 
 
Vist l’informe social emès per la Treballadora Social d’Arbúcies en data  29 d’Abril de 
2020, on s’especifica la situació socioeconòmica de J.S.G. i la impossibilitat per fer front a 
les despeses bàsiques, 
 
S’acorda, 
 
Aprovar fer un pagament J.S.G. amb D.N.I. 46338072H per un import de  150EUROS per 
cobrir les necessitats bàsiques, amb número d’expedient X2020001723 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
3.0.- Festes 
 
3.1.- Contracte NATIVA Festa Major 2020 
 
 
Aprovació de la contractació de NATIVA , a través Carles Tenesa Sanz, amb DNI número 
39347267V, qui intervé en nom de Propaganda pel fet! SCCL, amb NIF F63489538, pels actes de 
celebració de FESTA MAJOR 2020 
 
 
Vist els actes de celebració de FESTA MAJOR 2020 pels pròxim dia 24 de Juliol a la nit, on es 
realitzaran diversos un concerts durant els actes de barraques,  és necessari la contractació del 
grup NATIVA, representat per Propaganda pel fet! SCCL, per actuar durant els actes de La FESTA 
MAJOR 2020.  
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa Propaganda pel fet! SCCL per un import de 6.000 € més 
IVA, essent un total de 7.260,00 €. 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar el grup de música d NATIVA, representat per Propaganda pel fet! SCCL,  segons el 
pressupost presentat. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

X2020000974 
AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL 
AGUA 524,09 

X2020000974 
AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL 
AGUA 524,09 

X2020000974 
AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL 
AGUA 524,09 

X2020000974 
AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL 
AGUA 524,09 

X2020001708 ARTS GRÀFIQUES CANTALOZELLA SA 166,98 



 
 

 

 
 

X2020001707 ASSESSORS GESTIÓ LOCAL EMPRESARIAL SL 3.660,25 

X2020001706 ASSESSORS GESTIÓ LOCAL EMPRESARIAL SL 3.795,24 

X2020001664 ASSESSORS GESTIÓ LOCAL EMPRESARIAL SL 4.137,38 

X2020001365 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 53,13 

X2020001459 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 182,12 

X2020001460 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 48,10 

X2020001729 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 133,34 

X2020001704 DRAGCLIC SL 191,87 

X2020001666 FILLS DE LLUIS SUREDA SL 1.004,60 

X2020000173 GERMANS HOMS LLOGUER DE MAQUINÀRIA 1852 SL 69,80 

X2020000033 GIROCOPI 1,21 

X2020000033 GIROCOPI 1,21 

X2020001282 HERMANOS ALUM SL 31.399,01 

X2020001542 HIDROJET SERVICIOS SA 1.089,00 

X2020000881 HIPER ESCOLA GIRONA SL 414,46 

X2020001652 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 135,35 

X2020001679 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 190,57 

X2020001678 JORDI COLOMER BARDÉS - TRANSCO 163,35 

X2020001490 LIMPIEZAS DEYSE SL 307,64 

X2020000435 LIMPIEZAS DEYSE SL 100,82 

X2020001491 LIMPIEZAS DEYSE SL 1.346,77 

X2020000834 LIMPIEZAS DEYSE SL 1.171,66 

X2020000837 LIMPIEZAS DEYSE SL 6.181,36 

X2020001492 LIMPIEZAS DEYSE SL 307,64 

X2020000984 LIMPIEZAS DEYSE SL 100,82 

X2020001493 LIMPIEZAS DEYSE SL 1.346,77 

X2020001453 LIMPIEZAS DEYSE SL 1.171,66 

X2020001452 LIMPIEZAS DEYSE SL 6.181,36 

X2020000302 MARIA VIÑAS POU 726,00 

X2020001270 PIZZERIA EL NIU SL 416,63 

X2019001621 RAUL RODRÍGUEZ MARTÍN 1.185,80 

X2019001997 REBOGESTIÓ SL 3.206,50 

X2019001994 REBOGESTIÓ SL 1.391,50 

X2020001212 ROYALVERD SERVICE SLU 3.186,79 

X2020001709 SOLRED SA 650,28 

X2020001731 SOM ENERGIA SCCL 113,89 

X2020000991 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA 88,61 



 
 

 

 
 

X2020001467 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA 51,11 

X2020001696 TRIMA MOTOR SL 54,06 

      

    78.221,00 

      

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- Medi ambient 
 
5.1.- Aprovació de l'addenda del Conveni entre l'Ajuntament d'Arbúcies i el Consell Comarcal de 
la Selva per al servei de recollida i control d'animals de companyia abandonats, perduts i/o 
ensalvatgits per a l'any 2020. 
 
 
Aprovació de l'addenda del Conveni entre l'Ajuntament d'Arbúcies i el Consell Comarcal de la 
Selva per al servei de recollida i control d'animals de companyia abandonats, perduts i/o 
ensalvatgits per a l'any 2020. 
 
 
El Consell Comarcal de la Selva exerceix el servei de recollida d’animals de companyia abandonats, 
perduts i/o ensalvatgits directament des de l’any 1997. Aquest servei es presta amb gestió directa 
i per als municipis de la comarca.  
D’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei de protecció dels animals, correspon a l’ajuntament recollir i controlar els 
animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits, així com el control dels animals 
salvatges urbans. El punt 2 de l’anterior article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, preveu que els 
ajuntaments puguin delegar la responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 a administracions o 
entitats locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l'eficiència del servei i sota 
l'aplicació dels preceptes de la Llei de Protecció dels Animals.  
En data 7 de febrer de 2017, la Comissió Permanent del Ple va adoptar l’acord d’aprovar el 
conveni tipus de delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de companyia 
abandonats, perduts i/o ensalvatgits, el qual va ser notificat a tots els ajuntaments per la seva 
aprovació.  
En data 14 de març de 2017 l’ajuntament d’Arbúcies va signar amb el Consell Comarcal de la Selva 
el conveni per a la delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de 
companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits signat. 
Vist que la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal de la Selva que va tenir lloc el 3 de 
març de 2020 va aprovar l’acord següent: “Aprovar l’addenda al conveni entre el Consell Comarcal 
de la Selva i l’Ajuntament d’Arbúcies per a la delegació de la responsabilitat de la recollida i 
control dels animals”. 



 
 

 

 
 

Vist que en l’addenda descriu els serveis que presta el Consell Comarcal de la Selva en referencia 
a la recollida i control d’animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits (servei 
ordinari de recollida i d’estada dels animals al CAAS, servei de recollida extraordinari de tardes i 
caps de setmana i servei de sanejament colònies urbanes de gats), així com el cost de cadascun 
d’aquests serveis. 
Vist que l’import corresponent a l’Ajuntament d’Arbúcies per al servei de recollida ordinari i 
d’acollida dels animals és de  5.635,80 €. 
 
Vist l’informe de l’Àrea de Medi Ambient. 
 
S’ACORDA aprovar l’Addenda al conveni per a la delegació de la responsabilitat de la recollida i 
control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits del municipi d’Arbúcies 
de l’exercici 2020, i enviar l’Addenda degudament signada pels representats de l’Ajuntament 
d’Arbúcies al Consell Comarcal de la Selva. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- Urbanisme 
 
6.1.- Llicència d'obra major 14/2019 
 
 
Llicència d'obra major 14/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra major, amb número d’expedient 14/2019, per a la reforma i 

ampliació de la masia dels Graners (veïnat del Vidal), a favor de Casa Graners S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència per un import de 3.492,15 €, liquidat provisionalment el 18 de setembre de 
2019. 
 

- Les obres hauran de començar en el termini màxim d’1 any i hauran d’acabar en el termini 
màxim de 3 anys. 
 

- La llicència caduca si en finir qualsevol dels dos terminis indicats en el punt anterior, no s’han 
començat o acabat les obres. 
 



 
 

 

 
 

- El titular podrà sol·licitar una pròrroga, tant del termini de començament com del 
d’acabament, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·licita d’una manera justificada 
abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 

- Aquesta llicència es dóna salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 

- El titular d’aquesta llicència o els qui per compte d’ell actuïn, hauran de complir les 
condicions generals, les condicions previstes en les ordenances municipals i a la resta de 
disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les disposicions vigents. 
 

- Aquesta llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 30 d’abril de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 

“......caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de desplaçar els 
materials i la runa originada pels treballs de construcció proposats, runa que haurà de 
ser retirada i transportada a un abocador regularitzat no allargant l’acumulació 
d’aquesta davant l’obra. 

 Una vegada finalitzats els treballs es deixarà l’entorn en el seu estat inicial.” 

 
- Les obres no es podran iniciar mentre no es presenti al registre de l’ajuntament els originals 

de la documentació següent: 

 Projecte executiu complet degudament signat i visat (amb indicació específica de 
com s’obtenen els diferents serveis necessaris tals com aigua potable, sanejament i 
baixa tensió). 

 Full d’assumeix de la direcció d’obra, degudament signat i visat (arquitecte). 

 Full d’assumeix de la direcció d’execució d’obra, degudament signat i visat 
(arquitecte tècnic). 

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra, degudament 
signat i visat. 

 Programa de control de qualitat, degudament signat i visat. 

 Document acreditatiu del dipòsit de la fiança per garantir la correcta gestió dels 
residus de l’obra, davant d’un gestor de residus autoritzat.  

 Nomenament de contractista degudament signat, acompanyat de la seva declaració 
censal d’alta (model 036 de l’Agència Tributària). 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

 

 
 

 
 
7.0.- Precs i preguntes 
 
 
No es presenten 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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