
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3 D´AGOST DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000028  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 3 d´agost 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 
 
M.Dolors Vila i Fauria, Secretària accidental  
 
 
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, corresponent a la sessió celebrada per la Junta de Govern 
Local de data 28 de juliol de 2020.  
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Ajuts d’urgència social AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL JULIOL 2020 
 
 
Vista la relació d’informes socials, 
 
 
S’ACORDA 
 
Atorgar els següents ajuts socials a: 
 
 
DATA  EXPEDIENT BENEFICIARI EUROS  FORMA DE PAGAMENT 
 
25/05/2020 X2020000396 R.T.P.  25 € Anul.lació exp. No recollida de diners 
 



 
 

 

 
 

10/07/2020 X2020000857 N.G.N.  220 € Anul.lació exp. Per duplicat 
 
17/07/2020 X2020002759 J.F.C.  300 €  FER TRANSFERÈNCIA 
 
17/07/2020 X2020002760 J.S.G.  40 €  EFECTIU 
 
07/07/2020 X2020002761 J.P.M.R. 45 €  EFECTIU 
 
07/07/2020 X2020002762 D.R.B.  240 €  FER TRANSFERÈNCIA 
 
15/07/2020 X2020002763 R.M.M.  70 €  EFECTIU 
 
15/07/2020 X2020002764 A.B.  38’41 €  EFECTIU-DIRECTAMENT FARMACIA 

 

14/07/2020 X2020002765 M.N.D.  100 €  EFECTIU 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- Moció de sol.licitud a l'accés a la tramitació de l'ingrés mínim vital 
 
 
Moció de sol.licitud a l'accés a la tramitació de l'ingrés mínim vital 
 
S’ACORDA :  
 
Aprovar la moció que es reprodueix a continuació, a ratificar a la propera sessió de Ple municipal 
que es celebri :  
 
MOCIO CONJUNTA DE LES ÀREES BÀSIQUES DE SERVEIS SOCIALS DE LA COMARCA DE LA SELVA 
PER SOL.LICITAR A L’INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, L’ACCÈS A LA   TRAMITACIÓ 
DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El Consell de Ministres va aprovar el Real decret Llei 20/2020, de 29 de maig, pel que s’estableix 
l’Ingrés Mínim Vital , publicat al BOE el 1 de juny de 2020, una prestació econòmica de la 
Seguretat Social. 
  
Des de bon començament va generar moltes preguntes malgrat l’esforç de comunicació i de 
divulgació esmerçat. Un dels punts més confosos era la seva convivència amb les ajudes 
autonòmiques regulades en el mateix sentit que l’IMV; amb la Renda Mínima de Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Com a  Serveis Socials Bàsics ens correspon  garantir els drets de la ciutadania a aquells col·lectius 
amb més dificultats i en situació d’exclusió. Moltes d’aquestes  persones  manifesten greus 
dificultats per a fer tràmits online, única via disponible actualment per tramitar aquesta prestació. 



 
 

 

 
 

 
Quan hem trucat a l’oficina de la Seguretat Social referent de la comarca, situada a Vic, per tal de 
demanar cites prèvies, aquesta està tancada i desconeixem la previsió de data d’obertura. 
  
Telefònicament ens han informat que no tenen intenció de tramitar l’IMV per què van col·lapsats, 
i que, en cas de fer el tràmit telemàticament, quedarà a la carpeta per resoldre per què el 
reglament que ha de regular aquest ajut, encara no està fet. 
  
Que els serveis socials bàsics han rebut una forta demanda d’ajut per necessitats bàsiques 
provocada per la falta de pagaments dels ERTOS , realitzats a conseqüència de l’estat d’alarma 
ocasionat per la pandèmia del covid 19 : dispositius d’emergència per assumir l’augment de gestió 
i despesa de targes moneder i ajuts d’urgència degut a la manca d’ingressos sobtada.  
 
Que en l’actualitat son els serveis socials bàsics qui estan informant a la ciutadania respecte 
d’aquesta nova prestació, generant expectatives a la ciutadania que no poden ser satisfetes. 
 
Coneixem la possibilitat de fer conveni amb l’INSS per poder facilitar la tramitació de l’Ingrés 
Mínim Vital, però fins el moment no ha arribat cap proposta de l’administració de l’estat a les 
diferents administracions locals de la comarca, com seria el cas del Consell Comarcal de la Selva.  
 
Creiem que la manera de procedir és delegar-ne la gestió de manera ordenada i endreçada, 
planificada i mitjançant un conveni, que podria assumir el Consell Comarcal de la Selva.  
 
Les  Àrees Bàsiques de Serveis Socials de la Comarca de la Selva  ens trobem davant una situació 
de molta confusió respecte uns drets bàsics de ciutadania que creen pressió i demanda al nostre 
sistema sense que es pugui donar una resposta a aquesta situació.  
 
Tota aquesta situació genera indefensió a la ciutadania, manca d’accés a uns drets bàsics a una 
part de la població en situació de vulnerabilitat i exclusió extrema. 
  
Davant d’aquesta situació,  
 
 
DEMANEM: 
 

1. Que l’Administració central de l’Estat, a través de Instituto Nacional de la Seguridad 

Social, posi els serveis i mecanismes necessaris , per tal que pugui atendre les demandes 

d’informació i tramitació de la Ingrés Mínim Vital a la comarca de la Selva. 

 
2. Sol·licitar al Govern central l’elaboració i aprovació  d’un reglament que derivi de la llei 

20/2020 per tal de permetre  la seva aplicació real i correcte desplegament. 

 
3. Manifestar la nostra voluntat a signar un acord o conveni amb el Consell Comarcal de la 

Selva, que permeti iniciar l’atenció a la ciutadania per la tramitació de l’IMV , així com el 

finançament necessari per dur a terme aquesta actuació. 

 



 
 

 

 
 

4. Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a la Direcció General de 

Serveis Socials que es permeti seguir gestionant la Renda Garantida de Ciutadania 

independentment de la coexistència amb l’IMV fins que es faciliti la tramitació de l’IMV, i 

que no sigui un impediment per la resolució d’aquests expedients, assegurant així uns 

drets bàsics en moments d’alta vulnerabilitat econòmica. 

 
5. Que la Generalitat faci d’interlocutor amb l’Administració de l’Estat per tal que aquest 

disposi dels serveis i recursos necessaris per fer real l’accés a la prestació de l’Ingrés 

Mínim Vital al nostre territori. 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Cultura 
 
3.1.- ANUL·LACIO CASSONIA 2020 
 
 
ANUL·LACIO CASSONIA 2020 
 

Que vistes  les mesures aprovades al document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla 
PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb 
potencial alt risc en data 3 de juliol de 2020, en quant a Arts escèniques i musicals , on es 
detallen les condicions per celebrar espectacles a l’aire lliure. 
Vistes les recomanacions formulades per l'Organització Mundial de la Salut, les autoritats 
sanitàries estatals i autonòmiques, per les quals s'estableixen mesures de protecció 
bàsiques per evitar la propagació per contagi consistents en la separació entre persones 
per assegurar a la ciutadania i frenar la pandèmia mitjançant. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Arbúcies s’ha vist obligat a anul·lar tots els actes que 
històricament tenien un gran aforament, i que per tant, poden afectar en el compliment 
de les mesures per a garantir la seguretat i la salut dels ciutadans. 
 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
- Plans de represa del sector cultural Arts escèniques i musicals  
- Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front 
a l'impacte econòmic i social del COVID-19.  
- Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en 
matèria tributària i econòmica, modificat parcialment pel Decret Llei 8/2020, de 24 de 
març.  



 
 

 

 
 

 
En raó dels anteriors Antecedents i Fonaments, i en ús de les facultats conferides per la 
vigent legislació de Règim Local,  
 
Es proposa anul·lar la contractació dels espectacles sol·licitats a Programa.cat-
convocatòria 2020, que es detallen a continuació per força major degut a la pandèmia 
que estem vivint i com a mesura preventiva per evitar la propagació del Covid-19. 
 

COMP/PRODUCTOR PROPOSTA 
XIULA Dintríssim 

MI SANTA COMPANY Contigo me voy 

PESSIC DE CIRC Sidecar 

LA BELLA TOUR La Bella Tour 

LA PETITA MALUMALUGA 30 elefants sota un paraigua 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
4.0.- Precs i preguntes 
 
 
 
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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