
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 DE MAIG DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000018  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 25 de maig de 2020 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:55 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 en data 18 de maig de 
2020. 
 
2.0.- Comerç 
 
2.1.- CONVENI AJUNTAMENT I ASSOCIACIÓ DE COMERÇ ARBÚCIES 2020 
 
 
Aprovar el conveni de col·laboració amb l’Associació de Comerç d’Arbúcies, any 
2020 
 
 
Vist la proposta de signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Arbúcies i l’Associació 
de Comerç d’Arbúcies on es vol fomentar el comerç local. 

 
Vist l’informe favorable de la tècnica de Promoció econòmica 
 
Vist l’informe de fiscalització favorable de la secretària interventora de l’Ajuntament  
d’Arbúcies.  
 
S’ACORDA: 

·Aprovar el conveni i signar-lo  



 
 

 

 
 

·Atorgar una subvenció de 2.500 euros a l’Associació de Comerç d’Arbúcies pel foment del 
comerç local. 
·Fer el pagament de la subvenció en 2 terminis: maig i juny de 2020  

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Festes 
 
3.1.- Acceptació bases concurs dibuix Enramades 
 
Acceptació Bases Concurs Dibuix Enramades 2020  
 
 
Atès que el concurs de dibuix per a les Enramades és un projecte complementari per tal que els 
alumnes dels Centres escolars Dr. Carulla i Vedruna puguin participar activament en la festa 
 
Atès que l’Ajuntament, a través del PLE DELS INFANTS s’encarrega de l’organització d’aquest 
concurs 
 
Atès que s’ha de regular el concurs, per tal d’establir els criteris que seleccionaran els guanyadors 
i els premis 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar les següents bases: 
 

1. BASES REGULADORES DELS PREMIS “CONCURS DIBUIX ENRAMADES  2020” 

 

1.1. OBJECTE 

El Ple dels Infants juntament amb la Regidoria de Festes  convoquen el 4t Concurs de Portades del 
Programa d’Enramades 2020 amb l’objectiu de fer partícips els alumnes dels 2 centres d’educació 
primària del poble (Dr. Carulla, Escola Vedruna) de la festa de les Enramades.  
L’Ajuntament vol recolzar i premiar aquells estudiants que han realitzat els millors dibuixos de les 
Enramades durant el curs vigent.  
 

1.2. TEMÀTICA 

Els dibuixos presentats han d’estar relacionats amb les Enramades i han de ser una obra original i 
inèdita.  
Les il·lustracions es poden fer en qualsevol estil o tècnica que permeti ser fotoreproduïdes i 
impreses a quatre colors. Per aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents 
ni tampoc relleus i/o volums enganxats. 
El format del dibuix haurà de ser mida A4 horitzontal, on el concursant haurà d’incloure un únic 
lema: “Enramades Confinades”.   
 



 
 

 

 
 

 
1.3. PARTICIPANTS 

Alumnes de 1r a 6è de primària de les escoles Dr. Carulla i Vedruna.  
 

1.4. COMISSIÓ QUALIFICADORA 

Un cop presentats els dibuixos, una comissió qualificadora decidirà quins són els 
premiats. 
El tribunal estarà format per la tècnica de festes, el Regidor d’Educació o persona a qui 
es delegui la responsabilitat i la tècnica de cultura. 
 

1.5. CRITERIS DE VALORACIÓ  

El tribunal valorarà els següents aspectes dels treballs presentats: 
 

a. la creativitat de la proposta,  

b. la seva capacitat comunicativa,  

c. l’adequació a la temàtica festiva  

d. la versatilitat per adaptar-se a diferents formats.  

El jurat es reserva el dret a declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s’ha presentat a 
concurs cap treball que compleixi els requisits mínims de qualitat.  
 

1.6. ELS PREMIS  
 
D’entre tots els dibuixos presentats, se’n escolliran 3 per a cada categoria: cicle inicial 
d’educació primària (1r i 2n), 2n cicle d’educació primària (3r i 4t) i cicle superior 
d’educació primària (5è i  6è). S’entregaran 3 premis, un de cada categoria, que seran 
considerats guanyadors: 
 

- Pack de material acadèmic valorat en 50€ (es podran recollir a l’establiment 
indicat per l’Ajuntament pels guanyadors) 

 
El jurat serà el responsable d’escollir quin dels tres dibuixos guanyadors serà el que anirà 
a la portada del programa de les Enramades Confinades. Els altres 2 més els sis que 
hauran estat finalistes ocuparan un espai dins el programa i tots s’identificaran amb els 
noms i cognoms dels autors.  
 

1.7. TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS  
 
L’últim dia de presentació serà el 18 de maig. Tots els participants hauran de penjar una 
foto del seu dibuix al link que facilitaran els tutors de les escoles, juntament amb les 
dades que es demanin.  
 
 
 

1.8. COMUNICACIÓ DELS DIBUIXOS GUANYADORS  

Els noms dels guanyadors es donaran a conèixer a les direccions de les escoles tan punt el jurat 
hagi arribat a un veredicte, i tot seguit sortirà a la pàgina web de l’ajuntament: www.arbucies.cat 



 
 

 

 
 

Els tres dibuixos guanyadors seran propietat de l’Ajuntament d’Arbúcies, així com tots els drets 
d’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i exposició.  
El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.  
 L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte d’aquestes bases. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Aprovació de factures 
 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures: 
 

X2020001370 
AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL 
AGUA 15.125,48 

X2019000915 
AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL 
AGUA 9.624,50 

X2019000915 
AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL 
AGUA 740,62 

X2020000276 CITYLIFT SA 1.789,37 

X2020000283 CITYLIFT SA 130,05 

X2020000276 CITYLIFT SA 2.078,38 

X2020001333 COMUNICACIONS I SEGURETAT SERRA 163,35 

X2020001779 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 1.527,78 

X2020001862 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 14.296,06 

X2020001924 CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA SA - CAGSA 468,51 

X2020001428 DRAGCLIC SL 191,87 

X2020001694 EXCAVACIONS ROSELL SL 1.842,67 

X2020001815 EXCAVACIONS ROSELL SL 1.116,50 

X2020001817 EXCAVACIONS ROSELL SL 21.176,21 

X2020001819 EXCAVACIONS ROSELL SL 20.348,57 

X2020001849 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD - EGARSAT 1.379,42 

X2020000001 FUSTERIA QUEL I MON SL 2.662,00 

X2020000253 GAS NATURAL REDES GLP SA 41,16 

X2020000253 GAS NATURAL REDES GLP SA 33,82 

X2020001828 GESTIÓ ARBÚCIES SLU 2.850,37 

X2020001832 GESTIÓ ARBÚCIES SLU 2.850,37 



 
 

 

 
 

X2020001833 GESTIÓ ARBÚCIES SLU 2.850,37 

X2020001854 GESTIÓ ARBÚCIES SLU 2.850,37 

X2020001844 GESTIÓ ARBÚCIES SLU 2.769,54 

X2020001842 GESTIÓ ARBÚCIES SLU 2.769,54 

X2020000033 GIROCOPI 2,43 

X2020001283 HERMANOS ALUM SL 31.399,01 

X2020001658 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 103,64 

X2020000253 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL - AGÈNCIA HABITATGE 190,19 

X2020001802 JAUME ROVIRA CUSACHS 700,82 

X2020001457 JUAN DALMAU BLANCH 754,50 

X2020001811 JUAN DALMAU BLANCH 754,50 

X2020000086 MARTA BLASI SALA 3,87 

X2020001247 NEXUS ENERGIA SA 490,55 

X2020001252 NEXUS ENERGIA SA 341,81 

X2019001883 SEVELED SOLUTIONS SL 1.110,78 

X2020001809 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA 34,31 

X2020001198 SUD ENERGIES RENOVABLES SL 7.398,51 

X2020001198 SUD ENERGIES RENOVABLES SL 7.600,29 

X2020001198 SUD ENERGIES RENOVABLES SL 7.906,12 

X2020001713 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA 47,21 

X2020001812 VERTEX ASSESSORS SLU 346,98 

X2020001831 VERTEX ASSESSORS SLU 325,24 

X2020001464 VODAFONE ESPAÑA SAU 289,16 

X2020001646 VODAFONE ESPAÑA SAU 1.837,49 

      

    173.314,29 

      

  ABONAMENTS:   

      

X2020001333 COMUNICACIONS I SEGURETAT SERRA -114,95 

      

    -114,95 

      

 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 

 
 

5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Aprovació certificació obres núm. 4 relativa a obres de reforma i ampliació de l'hotel 
d'entitats per a convertir-lo en llar d'avis municipal 
 
 
Aprovació de la certificació d’obres núm. 4 de Manzano Arbúcies, SL relativa a les obres de 
reforma i ampliació de l’Hotel d’entitats per a convertir-lo en llar d’avis municipal  
 
 

S’ACORDA: 
 
Aprovar la certificació d’obres núm. 4, presentada per MANZANO ARBÚCIES, SL, per les obres de 
reforma i ampliació de l’Hotel d’entitats per a convertir-lo en llar d’avis municipal, per l’import, 
IVA inclòs, de  65.754,03 €  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.2.- Pròrroga de la llicència d'obra major 13/2016 
 
 
Pròrroga de la llicència d'obra major 13/2016 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’acorda: 
 
- Atorgar pròrroga de la llicència d’obra major 13/2016, per a la consolidació estructural i 

rehabilitació de la coberta i un annex de La Torre de Pujals (veïnat de Pujals), a favor de Maria 
Isabel González Torres. 

 
- Aquesta pròrroga té una vigència de 18 mesos. 

 
- El titular podrà sol·licitar una segona pròrroga pel mateix termini que la primera, sempre i 

quan s’acrediti un percentatge d’execució de les obres superior al 50%, i si la sol.licita d’una 
manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 

 
- Aquesta pròrroga es dóna salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 
- El titular d’aquesta pròrroga 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 pròrroga, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de l’arquitecte 
municipal del 20 de maig de 2020, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“ .....a aquesta pròrroga l’hi són d’aplicació les condicions d’execució següents (que ja figuren a 
la llicència original): 

 Les actuacions que afecten al mas principal es limiten a la consolidació estructural 
d’aquest per la qual cosa caldrà la sol·licitud i obtenció d’una nova llicència per a atorgar-li 
els paràmetres d’habitabilitat necessaris (distribucions, acabats, instal·lacions, fusteries, 
etc.), no essent possible la seva ocupació com a tal fins que això s’hagi produït. 

 Caldrà mantenir l’ús auxiliar del cobert rehabilitat el qual, en cap cas, podrà ser 
reconvertit en edifici principal i/o de caire residencial. 

 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 fins a un abocador regularitzat no allargant l’acumulació 
d’aquesta davant l’emplaçament de l’obra. 

 Aquest últim apartat és extensiu també a la resta de construccions provisionals que s’han 
utilitzat com a elements d’ajuda per a l’execució de l’obra, construccions que caldrà retirar 
completament tot retornant l’espai on s’ubicaven al seu estat inicial.” 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
6.0.- 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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