
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2020 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2020000039  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 16 de novembre 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 anterior, celebrada per la Junta de Govern Local en data 9 de 
novembre de 2020. 
 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Acord per subvenció a projecte de cooperació de l'assoc. Bantantodikoy 
 

Vista i valorada tècnicament la sol·licitud de l’ONG BANTANTODIKORY pel projecte 
“Projecte de desenvolupament local a la comunitat rural de Kandia” dintre de la 
convocatòria municipal de subvencions per a projectes de cooperació internacional 2020. 
 
S’ACORDA  
 
Atorgar i fer un pagament a l’ONG Bantantodikory per un import de 2650 € en concepte 
de subvenció pel desenvolupament del projecte “Projecte de desenvolupament local a la 
comunitat rural de Kandia”  
 



 
 

 

 
 

La present subvenció tindrà caràcter de bestreta i es farà seguiment i valoració tècnica de 
l’execució del projecte amb l’obligació per part de l’entitat de lliurar la justificació 
econòmica abans del 31 de desembre de l’any en curs. En cas de no justificar 
adequadament l’import rebut, es reclamarà a l’entitat el retorn de la mateixa. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.2.- Acord de Subvenció Projecte de cooperació SOARPAL 
 

 
Vista i valorada tècnicament la sol·licitud de l’ONG SOARPAL pel projecte “Formació per la 
consolidació de les Comissions de Reconciliació, Justícia i Pau del municipi de 
Palacaguina” dintre de la convocatòria municipal de subvencions per a projectes de 
cooperació internacional 2020. 
 
S’ACORDA  
 
Atorgar i fer un pagament a l’ONG SOARPAL per un import de 2650 € en concepte de 
subvenció pel desenvolupament del projecte “Formació per la consolidació de les 
Comissions de Reconciliació, Justícia i Pau del municipi de Palacaguina”  
 
La present subvenció tindrà caràcter de bestreta i es farà seguiment i valoració tècnica de 
l’execució del projecte amb l’obligació per part de l’entitat de lliurar la justificació 
econòmica abans del 31 de desembre de l’any en curs. En cas de no justificar 
adequadament l’import rebut, es reclamarà a l’entitat el retorn de la mateixa. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.3.- Acord de subvenció a l'Agenda Llatinoamericana 
 

 
Vista i valorada tècnicament la sol·licitud de l’associació Agenda Llatinoamericana pel 
projecte “Agenda Llationoamericana 2021” dintre de la convocatòria municipal de 
subvencions per a projectes de cooperació internacional i solidaritat 2020 
 
S’ACORDA  
 
Atorgar i fer un pagament a l’associació AGENDA LLATINOAMERICANA per un import de 
1300 € en concepte de subvenció pel desenvolupament del projecte “Agenda 
Llatinoamericana 2021”  



 
 

 

 
 

 
La present subvenció tindrà caràcter de bestreta i es farà seguiment i valoració tècnica de 
l’execució del projecte amb l’obligació per part de l’entitat de lliurar la justificació 
econòmica abans del 31 de desembre de l’any en curs. En cas de no justificar 
adequadament l’import rebut, es reclamarà a l’entitat el retorn de la mateixa. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
2.4.- Aprovació diversos ajuts socials. 
 
Vista la relació d’informes Socials: 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Atorgar els següents ajuts socials: 
 
 
DATA  EXPEDIENT BENEFICIARI EUROS  PAGAMENT 
 
03/11/2020 X2020003906 A.O.L.  100€  EFECTIU 
03/11/2020 X2020003907 E.M.R.  300€  EFECTIU  
02/11/2020 X2020003908 R.C.S.  200€  EFECTIU  
28/10/2020 X2020003909 F.P.Q.  339,90€ EFECTIU  
21/10/2020 X2020003910 F.M.G.  150€  EFECTIU  
19/10/2020 X2020003911 H.K.  300€  TRANSFERÈNCIA BANC. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- Bonificació ITVM per vehicle no contaminant 
 
El Sr. Adam Auledas Anegas amb DNI 77921713J va presentar una instància a l’Ajuntament 
d’Arbúcies sol·licitant que se li apliqués una bonificació a l’IVTM per al vehicle que s’havia 
comprat. 
 
Dades del vehicle: Toyota Land Cruiser 150 serie amb matrícula 7953KTD, cilindrada de 2755 i una 
potència de 130.  
 
Segons l’article 8è de bonificacions de l’Ordenança Municipal número 3 d’Impost sobre vehicles 
de tracció mecànica, s’aplicarà una bonificació d’entre un 2% i un 20% per aquells cotxes 



 
 

 

 
 

classificats de tipus D fins a tipus A, segons el seu consum i la seva emissió de CO2. Informació que 
es pot trobar a la Guia de vehicles. 
 
El vehicle Toyota Land Cruiser 150 serie té un consum de 7,4 litres/100km i unes emissions de CO2 
de 194 grams/km. Això fa que segons la Guia de vehículos de venta en España, con indicación de 
consumos y emisiones tingui una classificació F.  
 
Vista la Ordenança Municipal número 3 d’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i vista la 
classificació del vehicle segons la Guia de vehículos de venta en España, con indicación de 
consumos y emisiones,  
 
S’ACORDA que al vehicle amb matrícula 7953KTD i propietat del Sr. Adan Auledas Anegas no li 
correspon bonificació. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.2.- Aprovació retorn de l'import pagat a l'Ajuntament d'Arbúcies en concepte de Bústia per a 
dissaminats. 
 
 
Aprovació retorn de l'import pagat a l'Ajuntament d'Arbúcies en concepte de Bústia per a 
dissaminats. 
 
 
El Sr. Francesc Gómez Bach amb DNI 40.319.057B el novembre de 2019 va sol·licitar una bústia de 
correu per al seu habitatge situat a la urbanització Sector Sud número 20. 
 
La bústia adjudicada va ser la número 18 de l’agregat de bústies Polígon Industrial Torres Pujals. 
Un cop escollida i pagada pel Sr. Francesc Gómez, va decidir que no en faria ús i va retornar les 
claus. 
 
A novembre de 2020 la Sra. Begoña Urquiza Aulet, amb DNI 43.675.586N, en representació del Sr. 
Francesc Gómez, ha presentat una instància a l’Ajuntament d’Arbúcies sol·licitant el retorn de 
l’import pagat en concepte de bústia de correus per a disseminat, 56€. 
 
Vist que les claus de la bústia van ser retornades ràpidament. 
 
Vist que no s’ha fet ús de la bústia número 18 de l’agregat de bústies del Polígon Industrial Torres 
Pujals. 
 
S’ACORDA fer el retorn de l’import pagat en concepte de bústia, 56€, al Sr. Francesc Gómez Bach. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 



 
 

 

 
 

 
 
4.0.- Fora de l'ordre del dia 
 
4.1.- Aprovació canvi de nom de gual situat al C/ Ramon Pagès, 3 
 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Joan BADIA PLA amb DNI 77....68-N , nou propietari de la finca 
situada al C/ Ramon Pagès , 3 BX , en què sol·licita el canvi de nom del Gual amb número de placa 
17 situat a la mateixa adreça. 
 
 
Vist que el senyor Joan BADIA PLA es el nou propietari de l’habitatge situat al C/ Ramón Pagès, 3 
BX des del dia 16/10/2020. 
 
 
S’ACORDA 
 
Fer el canvi de nom del gual amb número 17 situat al C/ Ramón Pagès a nom de Joan BADIA PLA. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.0.- 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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