
 
 

 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 26 D´ABRIL DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000014  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 26 d´abril de 2021 
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 19 d’abril de 
2021. 
 
 
2.0.- Festes 
 
2.1.- Aprovació bases premis concurs rodolins digitals Enramades 2021. 
 
Atès que el concurs de Rodolins digitals per a les Enramades és un projecte complementari per tal 
de que la població arbucienca pugui participar activament a la festa de les Enramades 
 
Atès que l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Festes 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: 
 
 

BASES PEL CONCURS DE RODOLINS D’ENRAMADES 2021 
 

La Regidoria de Festes  convoquen el 2n Concurs de Rodolins Digitals de les Enramades 2021 
d’acord amb les següents bases: 
 
 - El concurs és obert a totes les edats. Hi podran participar de manera individual presentant una 
única obra original i inèdita. Els participants seran responsables de qualsevol reclamació per 
autoria o plagi.  
 
- El format del rodolí és de 140 caràcters (espais inclosos), de temàtica Arbúcies i/o Enramades.   
 
- Tots els rodolins presentats s’aniran publicant durant les Enramades a les xarxes socials. 
 
- L’últim dia de presentació serà el 2 de Juny. Tots els participants hauran d’enviar el rodolí  al link 
publicat a les xarxes socials de l’Ajuntament, juntament amb les dades que es demanin. El concurs 
es dividirà en 3 categories. Una primera categoria INFANTIL (alumnes de primària); una segona 
categoria JUVENIL (alumnes de SECUNDÀRIA i fins a 18 anys ); i una tercera categoria ADULTS (a 
partir de 18 anys). El jurat haurà d’escollir 1 rodolí de cada categoria considerat guanyador i 
optarà a premi.  
 
- El jurat tindrà en compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat comunicativa I 
l’adequació a la temàtica festiva. 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.  
 
- Els noms dels guanyadors es donaran a conèixer a través d’Instagram @arbucies.montseny tan 
bon punt el jurat hagi arribat a un veredicte i, tot seguit, sortirà a la pàgina web de l’ajuntament: 
www.arbucies.cat. 
 
- S’entregaran 3 premis, al rodolí de cada categoria. Cada premi serà un pack de material literari, 
valorat en 30 euros. 
 
- Els tres rodolins 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  
 
 



 
 

 

 
 

 
 
2.2.- Aprovació contractació Animal DJ Enramades 2021 
 
 
Aprovació de la contractació del grup musical ANIMAL DJ a través de l’empresa BULAKU 
MANAGEMENT pels actes de celebració de les ENRAMADES 2021. 
 
Vist els actes de celebració de les ENRAMADES 2021 del proper 4 de Juny, on es realitzaran 
diversos actes, és necessari la contractació del grup musical ANIMAL DJ a través de l’empresa 
BULAKU MANAGEMENT amb LLUIS MARTÍ PAGÉS com a representant, amb NIF: 40520620W, per 
actuar durant els actes nocturns de la passada del Castell. 
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa BULAKU MANAGEMENT per un import de 450 € + IVA 
total 554,50 €. 
 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquest grup d’animació a l’empresa BULAKU MANAGEMENT segons el pressupost 
presentat. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.3.- Aprovació Bases concurs grups locals Festa Major 2021 
 
 
Acceptació Bases reguladores per a l’actuació de grups locals als concerts de festa major 

d’Arbúcies 2021 

Atès que l’actuació de grups locals als concerts de festa major  és un projecte per a donar  suport 

a les iniciatives musicals i que els grups, tinguin un espai per difondre els seus treballs.  

Atès que l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Festes 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 premiats. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
S’ACORDA: 
 

BASES REGULADORES PER A L’ACTUACIÓ DE GRUPS LOCALS ALS CONCERTS DE FESTA 

MAJOR D’ARBÚCIES 2021 

 

1. L’objecte del concurs és identificar i donar suport a les iniciatives musicals i que els grups, 

tinguin un espai per difondre els seus treballs. 

2.  Només es podran presentar grups amateurs o que no hagin publicat cap disc 

professionalment. 

3. Característiques dels grups: 

- Podran participar grups locals de qualsevol estil musical. 

- Els grups han d’estar vinculats al municipi (han d’assajar o un dels seus membres ha 

d’estar empadronat a Arbúcies) 

4.  Per participar al concurs cal presentar :  

- Una fitxa del grup on s’inclourà:  

 Nom del grup. 

  Nom i Cognoms dels components. 

  Fotocòpia DNI d’un component del grup d’Arbúcies, telèfon de contacte i 

adreça electrònica. 

 Fotocòpia d’algun tipus de documentació que acrediti l’assaig al municipi.  

 Breu descripció del grup i dels temes que fan.  

 Han de tenir un repertori mínim de 45 min.  

5. Dels treballs rebuts s’escolliran 6 per participar i actuar en directe a la Festa Major 

d’Arbúcies 2021, els quals tindran lloc el divendres 23/07, dissabte 24/07 i diumenge 

25/07 a partir de les 23:00 h.  En total s’entregaran 1.500€ a repartir a parts iguals entre 

tots els components que actuaran.  

6. L’elecció dels grups es realitzarà per sorteig davant de totes els grups sol·licitants. 

7. Les sol·licituds es podran entrar del 5 al 12 de Juliol en format formulari web. 

8. El resultat del concurs es publicarà al web www.arbucies.cat el dia 15 de juliol i es 

comunicarà a tots els grups participants. 

 



 
 

 

 
 

 

9. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. 

Els premis seran abonats al representant de cada grup segons la legislació vigent i un cop 
efectuada la tramitació administrativa. 

Els premis/subvencions es pagaran mitjançant transferència bancària. Us recordem que els 
premis/subvencions tributen a Hisenda. 

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.4.- Sol·licitud subvenció de la informació  per a activitats  firals 2021 
 
 
Vistes les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS, ENS 
DEPENDENTS D’ENTITATS PÚBLIQUES LOCALS, ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES I 
ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA, PER A L’ORGANITZACIÓ 
D’ESDEVENIMENTS DE CARÀCTER FIRAL , que ha convocat la Diputació de Girona. 
 
 
S’ACORDA: 
 
·Sol·licitar les subvencions segons les fires que es realitzen durant l’any organitzades per 
l’ajuntament. A continuació el detall de les fires i l’import sol·licitat: 
 
Fira mostra de tradicions catalanes – Catifes: 4.600 € 
Fira del COMABAT DE RECREACIÓ Històrica 1714: 500 € 
Fira de l’oli:  2700 € 
Fira de la Tardor al Montseny:  7.500 € 
Fira del Tió:  7.500 € 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
2.5.- Proposta d'acord Racons CATIFES 2021. 
 
Atès que RaconsCATIFES és un projecte complementari al concurs de catifes de flors on es pretén 

omplir diversos espais del recorregut de les catifes amb creacions artísticoflorals d'artistes 

arbuciencs. 

Atès que l’Ajuntament s’encarrega de l’organització d’aquesta festivitat juntament amb el 

voluntariat de la ciutadania. 

Atès que s’ha de regular la participació de la confecció dels RaconsCATIFES per a poder executar 

una bona organització de la diada. 

 

S’ACORDA: 

Aprovar les següents bases: 

 
RaconsCATIFES 2021 Arbúcies 

 

Bases de participació de RaconsCATIFES d’Arbúcies 

 

1. Descripció: 

 

RaconsCATIFES és un projecte complementari al concurs de catifes de flors on es pretén omplir 

diversos espais del recorregut de les catifes amb creacions artísticoflorals d'artistes arbuciencs. 

 

2. Data de celebració: 

 

El dia 30 de Maig del 2021 

 

3. Participants: 

 

La participació a RaconsCATIFES està oberta a artistes majors de 16 anys. Només es podrà 

presentar una proposta per artista. Tots els participants acceptats participaran en els 

RaconsCATIFES. 

S’acceptaran un màxim de 22 participants, segons criteri de valoració de les sol·licituds (punt 12) 

La participació a la mostra és gratuïta. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

4. Ubicació: 

 

La ubicació dels racons  la catifa la concretarà l’Ajuntament d’Arbúcies.  L'espai estarà ubicat a la 

zona de catifes, carrers: Camprodon, Havana, Major, Pont, Prat Marcet, Segimon Folgaroles, 

Sorrall i Vern i les places: Pl. Bosquerols, Pl. Encantats, Pl. Pepet Pol, Pl. Sant Jaume, Pl. Vila. 

 

5. Mides :  

 

La  dimensió que ocuparà el muntatge o composició serà d'un mínim de 2 m2. Només podran 

participar els muntatges o composicions que puguin exposar-se a l'aire lliure i realitzades 

exclusivament per RaconsCATIFES. 

 

Atès que no es coneix l'espai on es realitzarà el projecte, cal presentar una idea d'ornamentació 

que sigui general i adaptable. 

 

 

6. Temàtica i composició: 

 

Partint de la base que els RaconsCATIFES és un projecte complementari al Concurs de Catifes de 

flor natural, la temàtica de les obres ha de fer referència a l'ornamentació amb flor i planta 

natural, elements vegetals o que faci referència a l'àmbit floral. 

 

La disciplina i el disseny és totalment lliure. 

 

7. Horari 

 

Als carrers on es realitzaran les catifes es tancarà la circulació a partir de les 5 de la tarda del 

dissabte. 

 

Els RaconsCATIFES podran realitzar-se també a partir del dissabte 6 a les 6 de la tarda. 

 

Els RaconsCATIFES han d’estar acabats abans de les 12 del migdia del diumenge. 

 

8. Premis de participació: 

 

Posteriorment a la celebració del Concurs de Catifes els artistes que hagin complert les bases 

rebran un premi de 75 €. 

 

 

 



 
 

 

 
 

Els premis/subvencions es pagaran mitjançant transferència bancària. Us recordem que els 

premis/subvencions tributen a Hisenda segons la llei 35/2006 de 28 de Novembre, de l’RPF.  

 

 

9. Termini i lloc d’inscripció 

 

Per a participar als RaconsCATIFES 2020,  s’haurà de formalitzar la inscripció del 29 

d’abril al 11 de maig de 2021. Per inscriure’s és imprescindible omplir el formulari que es troba a 

la pàgina web www.visitarbucies.com acompanyat de tota la documentació sol·licitada. La 

inscripció és gratuïta. 

 

10. Criteris de valoració de les sol·licituds 

 

A més de valorar el contingut de la documentació, es valoraran positivament els següents 

aspectes: 

 

1- L'ornamentació amb flor i planta natural, elements vegetals o que facin 

referència a l'àmbit floral 

2- La facilitat tècnica del projecte (muntatge i desmuntatge) 

3- La qualitat artística de la proposta 

4- El volum de l'obra o ocupació d'espai 

5- Que estigui pensada per anar a l'exterior 

 

Els projectes s'estudiaran per la comissió qualificadora (regidoria de Turisme i de Promoció 

Econòmica) i es redactarà resolució dels projectes seleccionats. La inscripció i participació a 

RaconsCATIFES que organitza l’ajuntament d’Arbúcies proposa l’acceptació incondicional 

d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació legal. 

 

 

11. Acceptació de les obres 

 

El 14 de maig es notificaran les obres acceptades i s'adjudicaran els espais entre els artistes 

seleccionats. Les obres s'exposaran des del dissabte 29 de maig a les 7 de la tarda fins el 

diumenge 30 de maig dins el circuit del concurs de catifes de 9 a 19.30 h.  

 

1. Drets d’autor 

 

Els autors cediran gratuïtament els drets de reproducció de les seves obres per a una possible 

edició gràfica o digital. 

 



 
 

 

 
 

2. Cost del material : 

 

El participant es farà càrrec de les despeses de material i del temps per realitzar la decoració.  

 

El material, les flors i plantes que s'inclouen en el projecte no les subministrarà l’Ajuntament. 

 

3. Neteja i desmuntatge 

 

Les obres ubicades dins l’espai per on ha de passar la cercavila de catifes caldrà que a les 18:30 

hores estiguin retirades.  

Per tal de realitzar l’obra els artistes hauran de dur el material necessari per muntar i desmuntar 

les obres. En cas que necessitin algun servei-ajuda per part de l’organització, haurà de constar en 

la butlleta d’inscripció.  

Durant la confecció dels RaconsCATIFES es mantindran tan nets com siguin possibles espais 

utilitzats. 

S’utilitzaran els contenidors corresponents per dipositar la brossa generada durant l’elaboració 

dels RaconsCATIFES. 

 

El desmuntatge s’efectuarà un cop hagi passat la ballada de gegants del diumenge a la tarda. 

Anirà a càrrec dels autors la retirada de cartró, vidre i plàstic als contenidors corresponents, així 

com d’altres elements ornamentals que no siguin propis dels mateixos RaconsCATIFES.  

 

La resta de materials (la flor, les terres vegetals, suro, closques (pinyó, ametlla, avellana, soja...), 

granes (besses, blat de moro...), fruites, verdures..., anirà a càrrec de l’Ajuntament. 

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
2.6.- Aprovació contractació Les Anxovetes 2021 
 
 
Vista la programació de les ENRAMADES 2021, pel pròxim dia 6 de juny a les 19:00 h, al carrer 
Sorrall d’Arbúcies, és necessària la contractació de la companyia LES ANXOVETES, per a la cantada 
tradicional d’havaneres.   
 
Vist el pressupost presentat per la Companyia Musicat SCCL, d’un import de 1550 € més IVA, 
essent un total de 1875,50 € com a import màxim, tenint en compte que resta pendent l’aplicació 
en aquest catxet del descomptes de Programa.cat (suport de la Generalitat i Diputació de Girona) 
que estan pendents de resolució.  
 



 
 

 

 
 

 
 
S’ACORDA:  
 
Contractar l’espectacle d’havaneres, representat per Les Anxovetes,  segons el pressupost 
presentat. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
3.1.- Altes Recaptació corresponent al mes de març de 2021 
 
 
Vista la relació d’Altes de Recaptació corresponent al mes de març de 2021 
 
 
S’ACORDA: 
 
Acceptar aquestes altes per un import 80.215,01€.  
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
3.2.- Aprovació de factures 
 
Aprovació de l’autorització, disposició i reconeixement d’obligacions ( FASE ADO) i/o 
reconeixement d’obligacions (FASE O). 
 
Antecedents 
 

1. Els serveis de comptabilitat de la corporació han elaborat les següents relacions comptables, 
que figuren a l’expedient, per tal de procedir a les operacions de reconeixement i liquidació 
de la despesa: 
 

a. Relacions O/2021/28, O/2021/29 i O/2021/30, corresponents a les despeses en matèria 
de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial. 

 
 

2. La Intervenció de la corporació ha emès el/s corresponent/s informe/s, si s’escau. 
 



 
 

 

 
 

3. D’acord amb la normativa vigent, el reconeixement i la liquidació d’obligacions derivades dels 
compromisos de despeses legalment adquirits correspon a la presidència de la corporació. 

 
 
Fonaments jurídics 
 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals 
 

- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 
pressupostos; 

 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 

 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de 

règim local de Catalunya; 
 

- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament d’Arbúcies per a l’exercici 2021; 
 
 

D’acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats, i de conformitat amb l’article 53.1 g) 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i l'article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, on s’estableix que l'Alcalde és el competent pel desenvolupament de la gestió 
econòmica d'acord amb al pressupost aprovat sempre que la despesa no superi el 10% dels 
recursos ordinaris, 
 
 
RESOLC: 
 
 
Aprovar l’autorització, disposició i obligació (Fase ADO) i/o reconeixement de l'obligació (Fase O) 
de les despeses en matèria de contractació, contractes patrimonials i privats, i responsabilitat 
patrimonial incloses a les relacions O/2021/28, O/2021/29 i O/2021/30 que s’annexa a aquesta 
resolució, amb el següent detall: 
 
 
 

Nº Relació Data Import brut Descomptes Import líquid 

O/2021/28 26/04/2021 7.369,14 € 0 € 7.369,14 € 

 
 



 
 

 

 
 

Nº Relació Data Import brut Descomptes Import líquid 

O/2021/29 26/04/2021 64.179,56 € 0 € 64.179,56 € 

 
 

Nº Relació Data Import brut Descomptes Import líquid 

O/2021/30 26/04/2021 104.300,25 € 853,12 € 103.447,13 € 

 
 
 
A continuació es detalla el llistat de les factures i dels imports corresponents a les relacions 
indicades anteriorment: 
 
 

X2020003360 ACTURA 12 SL 544,00 

X2021001443 ALTER EGO WEB SERVICES SL 1.435,16 

X2021001300 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 151,55 

X2021001279 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 156,10 

X2021001305 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 18,71 

X2021001402 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 424,11 

X2021001403 AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL 40,56 

X2021001440 ANTONI MORAGAS SOLER 54,30 

X2021000119 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 18.434,11 

X2020004312 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 524,09 

X2021001326 ARC ARBÚCIES CERÀMIQUES SL 820,84 

X2021001325 ARIDS I RECICLATGES VALL D'ARBÚCIES SL 336,60 

X2021001429 ARNAU VILELLA SÁNCHEZ 510,00 

X2021001292 ASSESSORS GESTIÓ LOCAL EMPRESARIAL SL 3.690,50 

X2021001422 ASSOCIACIÓ TURISME LA SELVA, COMARCA DE L'AIGUA 1.588,26 

X2021001405 BLUEMAP CONSULTING GROUP SL 1.140,85 

X2021001425 CASAS RECUPERACIÓ DE PALETS SA 158,93 

X2021001294 COMERCIAL PAPERERA I MATERIAL D'OFICINA SL 520,63 

X2021001268 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 4.811,62 

X2021001121 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.832,18 

X2021001393 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 2.449,99 



 
 

 

 
 

X2021001394 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 1.634,46 

X2021001483 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 158,07 

X2021001431 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 10.761,66 

X2021001480 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 57,95 

X2021001284 CONSELL ESPORTIU DE LA SELVA 172,00 

X2021000656 CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA 140,97 

X2021001484 CONSORCI TRANSPORT PÚBLIC ÀREA GIRONA - ATM 347,09 

X2021001420 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA 1.085,13 

X2021001444 CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA SA 313,05 

X2021001319 CORPORATIU D'ADVOCATS I ASSOCIATS SLP 544,50 

X2021001307 CULTIUS PONÇ SL 226,50 

X2021000212 DAVID CALVO COROMINA - ARQUITECTE 2.359,50 

X2021000881 DRAGCLIC SL 191,87 

X2021001353 DRAGCLIC SL 191,87 

X2021001270 EUREST CATALUNYA SL 4.906,57 

X2021001269 EUREST CATALUNYA SL 2.462,57 

X2021001323 EXCAVACIONS ROSELL SL 2.508,44 

X2021001330 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD-EGARSAT 1.379,42 

X2021001320 EXCLUSIVES TOT COLOR SA 122,17 

X2021001116 EXTINTORES SANT ADRIÀ SL 67,30 

X2020004092 EXTINTORES SANT ADRIÀ SL 1.591,23 

X2021001290 FERRETERIA COMELLA SA 142,03 

X2021001306 FERRETERIA COMELLA SA 122,79 

X2021001285 FIELDTURF POLIGRAS SA 1.028,50 

X2021001286 FIELDTURF POLIGRAS SA 744,33 

X2021001282 FILLS DE LLUIS SUREDA SL 474,32 

X2021001283 FILLS DE LLUIS SUREDA SL 243,50 

X2021000905 FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 1.000,00 

X2021000869 FORESTAL SOLIVA SL 5.142,50 

X2020004307 GAS NATURAL REDES GLP SA 109,69 

X2021001446 GESTIÓ ARBÚCIES SLU 2.850,37 

X2021001120 GNS. FERNÁNDEZ ARBÚCIES SL 51,15 

X2021001437 GRÀFIQUES TREMA SL 2.293,20 

X2021001302 GRUP ASSOCIAT PELS SERVEIS DE SALUT 500,00 

X2021000572 GRUPO ELECTRO SOTCKS SLU 740,46 

X2021001321 HERMANOS ALUM SL 32.089,78 

X2021001322 HERMANOS ALUM SL 32.089,78 



 
 

 

 
 

X2021001062 INFINITY GESTION DE ACTIVOS SL 2.100,00 

X2021001379 INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL 12,62 

X2020004307 INSTITUT CATALÀ DEL SÒL - AGÈNCIA HABITATGE 191,81 

X2021001381 JMD ARIDOS Y HORMIGONES SL 479,41 

X2021001356 JOAN FERRANDO TORRENT 847,00 

X2020003585 JOAN FURIÓ NAVARRO 409,20 

X2021000230 JOAQUIN EXPOSITO FORNERS 302,50 

X2021001380 JUAN DALMAU BLANCH 754,50 

X2021001426 KATERYNA SHKARINSKA 492,98 

X2021001272 LIMPIEZAS DEYSE SL 312,25 

X2021001289 LIMPIEZAS DEYSE SL 102,33 

X2021001287 LIMPIEZAS DEYSE SL 702,96 

X2021001273 LIMPIEZAS DEYSE SL 1.366,97 

X2021001276 LIMPIEZAS DEYSE SL 1.189,22 

X2021001288 LIMPIEZAS DEYSE SL 546,82 

X2021001278 LIMPIEZAS DEYSE SL 6.274,08 

X2021001360 LUIS FERNANDEZ PIÑEIRO 67,76 

X2021001061 LYRECO ESPAÑA SA 148,18 

X2021000230 MARIA IGLESIAS VALLS 302,50 

X2021001359 MARIA VIÑAS POU 726,00 

X2021001299 MARTA TORNÉS FERRANDO 677,60 

X2021001308 METALCO SA 376,41 

X2021001433 MIQUEL CREUS BRUNAT 306,00 

X2021000123 PROCURADORS FORESTALS BOSCH SLU 847,00 

X2021001223 Q.C. QUÍMICA PER LA CONTRUCCIÓ SL 75,63 

X2021001045 SEGURIFOC SL 169,40 

X2021001371 SISTEMAS DIGITALES CORPORATE SL 371,09 

X2021001442 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA 555,05 

X2021001419 SOLRED SA 1.893,73 

X2021001533 SOM ENERGIA SCCL 95,71 

X2021001404 TALLER I MOTOS MOLIST SL 30,01 

X2021001387 TALLER I MOTOS MOLIST SL 521,35 

X2021001324 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA 63,55 

X2021000629 TOTTEX UNIFORMES SL 356,13 

X2021001352 TRIMA MOTOR 618,39 

X2021001354 TRIMA MOTOR 15,00 

X2021001358 TRIMA MOTOR 45,00 



 
 

 

 
 

X2021001382 TRIMA MOTOR 15,00 

      

    175.848,95 

 
 
IMPORT TOTAL QUILOMETRATGE DEL PERSONAL AJUNTAMENT 
PER DESPLAÇAMENT DEL MES D’ABRIL 2021  
 
Pagament a D.R.S. ____________________________________________  20,82 
 
 
 
Signat electrònicament, 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Aprovació de la certificació d'obres corresponents als treballs d'arranjament del camí del 
Regàs al Campàs 
 
Aprovació de la certificació d’obres, única, d’Excavacions Rosell S.L., relativa a les obres 
d’arranjament del camí del Regàs al Campàs d’Arbúcies arran dels danys ocasionats pel temporal 
Glòria.. 
 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres única, presentada per l’empresa EXCAVACIONS ROSELL 
S.L., NIF B174318911131, per  les obres d’arranjament del camí del Regàs al Campàs per l’import, 
IVA inclòs, de 26.944,56 €.  
 
Segon.- Notificar la present resolució a Excavacions Rosell S.L. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.2.- Aprovació de les certificacions d'obra corresponents als arranjaments dels camins de Coll 
de Te al Convent, del Replà i del Vilar a Coll de te 
 
Atès les certificacions d’obres presentades per l’empresa OBRES I PAVIMENTS BROSSA S.A., 
relativa als treballs d’arranjament dels següents camins del terme municipal d’Arbúcies arran dels 
danys ocasionats pel temporal Glòria: 



 
 

 

 
 

 
- Camí del Replà 
- Camí el Vilar – Coll de Te 
- Camí Coll de Te – el Convent 

 
 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres única, presentada per l’empresa OBRES I PAVIMENTS 
BROSSA S.A., NIF A59740217, per  les obres d’arranjament del camí del Vilar a Coll de Te per 
l’import, IVA inclòs, de 13.767,89 €.  
 
Segon.- Aprovar la certificació d’obres única, presentada per l’empresa OBRES I PAVIMENTS 
BROSSA S.A., NIF A59740217, per  les obres d’arranjament del camí de Coll de Te al Convent per 
l’import, IVA inclòs, de 9.663,89 €.  
 
Tercer.- Aprovar la certificació d’obres única, presentada per l’empresa OBRES I PAVIMENTS 
BROSSA S.A., NIF A59740217, per  les obres d’arranjament del camí del Replà per l’import, IVA 
inclòs, de 19.576,02 €.  
 
Quant.- Notificar el present acord a Obres i Paviments Brossa S.A. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.3.- Aprovació de la certificació d'obres de l'arranjament del camí de Can Ferrer 
 
Atès la certificació d’obres d’Excavacions Toni Costa S.L., relativa a les obres d’arranjament del 
camí de Can Ferrer del terme municipal d’Arbúcies d’Arbúcies arran dels danys ocasionats pel 
temporal Glòria.. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres única, presentada per l’empresa EXCAVACIONS TONI 
COSTA S.L., NIF B55316707, per  les obres d’arranjament del camí de Can Ferrer per l’import, IVA 
inclòs, de 1.895,92 €.  
 
Segon.- Notificar la present resolució a Excavacions Toni Costa S.L. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 



 
 

 

 
 

4.4.- Aprovació de les certificacions d'obra corresponents als treballs d'arranjament dels camins 
de Lliors i de la Casa Nova d'en Dorca. 
 
Atès les certificacions d’obres presentades per l’empresa RUSCALLEDA S.A.U., relativa als treballs 
d’arranjament dels següents camins del terme municipal d’Arbúcies arran dels danys ocasionats 
pel temporal Glòria: 
 

- Camí de La Casa Nova d’en Dorca 
- Camí de Lliors (Bassa de les Eugues) 

 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres única, presentada per l’empresa RUSCALLEDA S.A.U., NIF 
A58084294, per  les obres d’arranjament del camí de la casa Nova d’en Dorca per l’import, IVA 
inclòs, de 25.164,66 €.  
 
Segon.- Aprovar la certificació d’obres única, presentada per l’empresa RUSCALLEDA S.A.U., NIF 
A58084294, per  les obres d’arranjament del camí de Lliors (Bassa de les eugues) per l’import, IVA 
inclòs, de 7.956,82 €.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a Obres i Paviments Brossa S.A. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.5.- Aprovació de les certificacions d'obra corresponents als treballs d'arranjament dels camins 
de Can Puig a la Feixa Llarga, d' Els Colls a Vilanova i del Vidal a Sant Marçal 
 
Atès les certificacions d’obres presentades per l’empresa ESTRATS DEL BOSC S.L., relativa als 
treballs d’arranjament dels següents camins del terme municipal d’Arbúcies arran dels danys 
ocasionats pel temporal Glòria: 
 

- Camí del Vidal a Sant Marçal 
- Camí dels Colls a Vilanova 
- Camí de Can Puig a la Feixa Llarga 

 
 

S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres única, presentada per l’empresa ESTRATS DEL BOSC S.L., 
NIF B55041131, per  les obres d’arranjament del camí del Vidal a Sant Marçal per l’import, IVA 
inclòs, de 11.966,07 €.  
 



 
 

 

 
 

Segon.- Aprovar la certificació d’obres única, presentada per l’empresa ESTRATS DEL BOSC S.L., 
NIF B55041131, per  les obres d’arranjament del camí dels Colls a Vilanova per l’import, IVA 
inclòs, de 8.998,66 €.   
 
Tercer.- Aprovar la certificació d’obres única, presentada per l’empresa ESTRATS DEL BOSC S.L., 
NIF B55041131, per  les obres d’arranjament del camí de Can Puig a la Feixa Llarga per l’import, 
IVA inclòs, de 9.663,46 €.  
 
Quant.- Notificar el present acord a Estrats del Bosc S.L. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.6.- Aprovació de les certificacions d'obra dels treballs d'arranjament dels camins de Can 
Mengol i de Can Torrent a Fontdellops. 
 
Atès les certificacions d’obres presentades per l’empresa MANZANO ARBÚCIES S.L., relativa als 
treballs d’arranjament dels següents camins del terme municipal d’Arbúcies arran dels danys 
ocasionats pel temporal Glòria: 
 

- Camí de Can Torrent a Fontdellops 
- Camí de Can Mengol 

 
 

S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres única, presentada per l’empresa MANZANO ARBÚCIES S.L., 
NIF B17440389, per  les obres d’arranjament del camí de Can Torrent a Fontdellops per l’import, 
IVA inclòs, de 32.572,51 €.  
 
Segon.- Aprovar la certificació d’obres única, presentada per l’empresa MANZANO ARBÚCIES S.L., 
NIF B17440389, per  les obres d’arranjament del camí de Can Mengol per l’import, IVA inclòs, de 
10.715,03 €.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a Manzano Arbúcies S.L. 
 
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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