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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2019 
 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000009  
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Data: 24 de juliol de 2019 
Hora d’inici: 20:30 h 
Hora de fi: 21:30 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen: 
 
D’ENTESA 
Pere Garriga Solà, Alcalde 
Jaume Salmeron Font, Regidor 
Angel Cabrero Méndez, Regidor 
M.Àngela Soler Puigmacià, Regidora 
Anna Rotllant Caralt, Regidora 
M.Remei Artigas Crosas, Regidora 
Martí Pastells Sànchez, Regidor 
Manel Serras Vila, Regidor 
Judit Prat Gelpí, Regidora 
 
D’ERC 
Ester Soms Pagespetit, Regidora 
Xavier Soler Temprano, Regidora 
 
DE CUP 
Aniol Pujolràs Frigola, Regidor 
Núria Batlle Julià, Regidora 
 
 
Secretària-Interventora 
Joana Maria Llor Serra 
 
 
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.- Aprovació Compte General de l'exercici 2018 
 
 
El Compte General de l’Ajuntament d’Arbúcies de l’exercici 2018 ha estat informat 
favorablement per la Comissió especial de Comptes de data 30 de maig de 2019 i 
exposat al públic mitjançant edicte inserit en el BOP número 111 de 10 de juny de 2019. 
 
Durant el termini de quinze dies més vuit no s’ha produït cap reclamació, reparament ni 
observació, amb la qual cosa,  
 
S’ACORDA :  
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PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament d’Arbúcies de l’exercici 2018 
integrat pel de la pròpia entitat i l’ens depenent “Patronat municipal de Museu Etnològic 
del Montseny, la Gabella”. 
 
SEGON.- Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes . 
 

El Regidor Xavier Soler d’ERC explica que com no han participat votaran negativament. 
 
El Regidor Aniol Pujolràs de CUPA, pregunta per què a l’any l’IAE ascendeix a 975.000 i 
es recapten 482.000 euros. I també pregunta perquè es retorna la subvenció de la 
biblioteca. 
 
L’Alcalde explica que l’IAE fa la revisió la Diputació, que es la que fa les inspeccions, s’ha 
rebut una part de la revisió de les embotelladores, però no tot. 
 
Les subvencions no són pel 100% de l’obra. La subvenció de la Diputació primer es va 
demanar per fer l’avantprojecte i el projecte. Ens han seleccionat per subvencionar nos 
l’avantprojecte quan surti la subvenció del projecte la demanarem. Però això suposa 
renunciar a la subvenció inicial. 
 
Aprovat per 9 vots a favor (Angel Cabrero Mendez, Anna Rotllant Caralt, Jaume 
Salmeron Font, Judit Prat Gelpi, Manel Serras Vila, M.Angela Soler Puigmacia, Marti 
Pastells Sanchez, M.Remei Artigas Crosas, Pere Garriga Sola) i 4 vots en contra (Aniol 
Pujolras Frigola, Nuria Batlle ,Julia Ester Soms Pagespetit, , Xavier Soler Temprano) 
 
 
2.0.- Aprovació Pla econòmic financer. 
 
 
Atès que en data 25/02/2019 aquesta intervenció va emetre informe en la forma 

establerta a l’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova 

el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 

Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, en relació a la liquidació del 

pressupost de l’exercici 2018, en el sentit d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat. 

El Ple municipal va donar compte del decret dictat en data 28/02/2019, d’aprovació de la 

liquidació del pressupost, en la sessió ordinària celebrada el dia 18/03/2019.  

El pla econòmic-financer s'obtindrà com a consolidació dels plans individuals de les 

entitats a què es refereix l'article 2.1 de la LOEPSF, amb una projecció temporal màxima 

per assolir el reequilibri a un any, comptat a partir de l'inici de l'any següent al que es posi 

de manifest el desequilibri.  

El pla econòmic financer unit a l'expedient conté la informació que preveu l'article 21 de la 

LOEPSF. En relació amb el pla econòmic financer haurà de complir el que disposa l'art. 

23 de la LOEPSF. 

En relació amb el pla econòmicofinancer caldrà complir allò disposat a l’article 22 del RDL 

2/2007, de 28 de desembre, Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària.  

Així és que,  
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S’ACORDA :  

PRIMER: Aprovar el pla econòmico-financer municipal-PR que tindrà una vigència 

temporal l’exercici en curs i l’exercici següent. 

SEGON: Remetre el pla econòmicofinancer de reequilibri per al seu coneixement a la 

Direcció General d’Economia i Política Financera de la Generalitat de Catalunya.  

TERCER: Publicar el pla econòmico-financer a efectes exclusivament informatius, al 

BOP.  

La Regidora Ester Soms d’ERC diu que el Pla hauria de ser per reequilibrar i per tant no 
seria necessari si tinguéssim estalvi econòmic. Diu que tampoc complim l’estabilitat i 
considerem que aquest pla no aborda una sol.lució definitiva per ordenar els comptes. 
 
La Regidora Núria Batlle de CUP expressa que la liquidació s’aprova el 28 de febrer i la 
llei diu que s’ha de portar al ple en el termini d’un mes i pregunta per què no es va portar 
al ple de 29 de maig. La liquidació denota un milió d’euros mes que l’any anterior. 
 
L’Alcalde explica que el ple de 29 de maig era per aprovar l’ultima acta. També diu que el 
deute es deu a que la Generalitat no paga dins de termini per tant s’entén el discurs de la 
CUP però no el d’ERC que està al govern de la Generalitat que paga a sis mesos. 
Explica que el pla de barris era pel 2019 i  tenia dos anys de prorroga. La Generalitat va 
obligar als ajuntaments a finalitzar les obres al 2018.  
El desequilibri també e deu als interessos d’una sentència judicial d’una obra del 2005 
durant el govern d’ERC. Es va cobrar dels propietaris i no es va pagar a l’empresa, al 
2018 va sortir la Sentència que obligava a par el principal i els interessos. Això  es d’una 
gestió del 2005 i nosaltres vam entrar al 2011. 
No sabem si cada any haurem de fer un PEF, ja que estem pendents de cobrar dos 
subvencions de cultura de la Generalitat, a més els fons europeus també passen per la 
Generalitat, si no arriben les subvencions potser haurem de fer un altre crèdit pont. Ara la 
Generalitat ens deu mig milió d’euros. 
 
La Regidora Ester Soms d’ERC diu que ERC porta Hisenda de la Generalitat però no es 
responsabilitat d’ERC d’Arbúcies. També diu que en son sabedors del tema d’en Brossa i 
assumeixen la responsabilitat però els sap greu el to utilitzat per l’equip de govern. 
 
L’Alcalde demana disculpes. 
 
El Regidor Jaume Salmeron d’EPA informa que ha estat un problema d’interpretació, que 
la Secretària ha explicat que és una situació puntual i no estructural. L’endeutament es 
part del pla de proveïdors. Tambñe es injust que l’obra pública tingui un 21% d’IVA. 
 
 
Aprovat per 9 vots a favor (Angel Cabrero Mendez, Anna Rotllant Caralt, Jaume 
Salmeron Font, Judit Prat Gelpi, Manel Serras Vila, M.Angela Soler Puigmacia, Marti 
Pastells Sanchez, M.Remei Artigas Crosas, Pere Garriga Sola), 2 vots en contra (Aniol 
Pujolras Frigola, Nuria Batlle Julia) i 2 abstencions (Ester Soms Pagespetit, Xavier Soler 
Temprano) 
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3.0.- Aprovació de l'augment de les retribucions del personal, respecte del PIB de 
juliol 2019. 
 
 
Vist el Real Decreto 24/2018, de 21 de diciembre, “por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público”, que es va publicar 
el 27 de desembre, en el BOE núm. 312 i conté l’aprovat en matèria retributiva per als  
empleats públics. 
 
Vist l’acord el Ple d’aquest Ajuntament de data 31 de gener de 2019, pel qual en base 
l’establert a l’anterior, es va aprovar l’augment  d’un 2,25% sobre les retribucions del 
personal de 2018, a efectes de l’1 de gener de 2019. 
 
De la mateixa manera, atès l’establert al Real Decreto 24/2018, al capítol 2, art. 3 dos., a 
l’apartat segon, pel qual aquest augment pot representar un 0,25% més, determinat per 
l’increment del PIB.  
 
 
 S’ACORDA: 
 
Incrementar les retribucions del personal de l’Ajuntament respecte de les de gener 2019, 
un 0,25% més, amb efectes de l’1 de juliol de 2019.  
 
L’Alcalde explica que aquest augment ve regulat pel Ministeri que va aprovar un 
increment fraccionat ara toca la ultima part. 
 
Aprovat per 13 vots a favor (Angel Cabrero Mendez, Aniol Pujolras Frigola, Anna Rotllant 
Caralt, Ester Soms Pagespetit, Jaume Salmeron Font, Judit Prat Gelpi, Manel Serras Vila, 
M.Angela Soler Puigmacia, Marti Pastells Sanchez, M.Remei Artigas Crosas, Nuria Batlle 
Julia, Pere Garriga Sola, Xavier Soler Temprano) 
 
 
4.0.- Ratificació decret 2019DECR000335 - Eliminació de documentació de l'arxiu 
administratiu municipal 2019 
 
 
S’ACORDA: 

 
 

Ratificar i aprovar el contingut del decret de l’Alcaldia núm. 2019DECR000335 de data 
1/07/2019, que diu textualment el següent:  
 
 
“Vist l’informe presentat per la documentalista i el director de l’Arxiu Històric Municipal 
d’Arbúcies sobre l’eliminació de documentació de l’arxiu municipal, prevista com un dels 
procediments tècnics del Sistema de gestió de la documentació administrativa de 
l’Ajuntament d’Arbúcies. Informe ha estat validat per la Sra. Secretària – interventora de 
l’ajuntament d’Arbúcies, Joan M. Llor i Serra. 
 
Atès que s’ha portat a terme un procés d’avaluació i estudi de la documentació 
administrativa municipal que podria ser eliminada. 
 
Atès el que estableix el decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de 
documents (DOGC 5056, de 25.01.2008) i l’ordre de 8 de febrer de 1994, per la qual 
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s’aproven les normes d’aplicació de les Taules d’Avaluació Documental (DOGC 1865, de 
25.02.1994) i les successives ordres que aproven o modifiquen taules d’avaluació 
documental,  
 
Vista la proposta de l’Arxiu Històric Municipal d’Arbúcies d’aplicació de les esmentades 
taules d’avaluació documental en algunes sèries documentals que conserva l’arxiu 
administratiu municipal. 
 
És per això que, en exercici de les facultats atribuïdes per l’article 51 de la Llei 8/1987 de 
15 d’abril, i en virtut de les facultats que aquesta Junta de Govern té delegades, es 
proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Autoritzar l’eliminació de la següent documentació custodiada a l’arxiu 
administratiu municipal d’Arbúcies: 
1. Nom de la sèrie documental: Manaments de pagament 
Anys 1980-2010 
Volum i suport: 58.8 ml  
Codi de la TAD: 38 
 
2. Nom de la sèrie documental: Manaments d’ingrés 
Anys 1983-2010 
Volum i suport: 1.6 ml 
Codi de la TAD: 39 
 
3. Nom de la sèrie documental: còpies de rebuts referents a taxes i impostos 
municipals 
Anys 1990-2011 
Volum i suport: 16.1 ml  
Codi de la TAD: 277 
 
4. Nom de la sèrie documental: rebuts bancaris domiciliats de taxes municipals 
Anys 1990-2010 
Volum i suport: 0.8 ml  
Codi de la TAD: 744 
 
5. Nom de la sèrie documental: Còpia de documentació enviada al consell comarcal 
de la selva referent a rebuts de taxes municipals 
Anys 1980-2010 
Volum i suport: 3.7 ml  
Codi de la TAD: 264 
 
6. Nom de la sèrie documental: impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Anys 1993-2006 
Volum i suport: 0.8 ml  
Codi de la TAD: 70 i 71 
 
7. Nom de la sèrie documental: Impost municipal de circulació de ciclomotors 
Anys 1976-1999 
Volum i suport: 0.4 ml  
Codi de la TAD: 70 i 71 
 
8. Nom de la sèrie documental: Diari de Caixa de recaptació 
Anys 1991-2009 
Volum i suport: 3.1 ml  
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Codi de la TAD: 582 
 
9. Nom de la sèrie documental: Extractes de comptes corrents bancaris 
Anys 1994-2010 
Volum i suport: 4 ml  
Codi de la TAD: 623 
 
10. Nom de la sèrie documental: Registre de factures 
Anys 1993-2009 
Volum i suport: 2.3 ml  
Codi de la TAD: 668 
 
11. Nom de la sèrie documental: Embargaments 
Anys 1991-2008 
Volum i suport: 0.8 ml  
Codi de la TAD: 579 
 
12. Nom de la sèrie documental: Llistes de liquidacions de plusvàlues 
Anys 1993-2008 
Volum i suport: 3 ml  
Codi de la TAD: 600 
 
13. Nom de la sèrie documental: Liquidació de la Contribució territorial urbana 
Anys 1992-2001 
Volum i suport: 0.6 ml  
Codi de la TAD: 600 
 
14. Nom de la sèrie documental: Revisió cadastre urbana i rústica 
Anys 1995-2001 
Volum i suport: 0.7 ml  
Codi de la TAD: 421 
 
15. Nom de la sèrie documental: Llistes valor comparatiu IBI. Documentació de 
suport a la gestió administrativa 
Anys 1993-1996 
Volum i suport: 0.2 ml  
Codi de la TAD: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix. 
 
16. Nom de la sèrie documental: còpies de registre de la propietat 
Anys 2001 
Volum i suport: 0.1 ml  
Codi de la TAD: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
17. Nom de la sèrie documental: Llicències d’ocupació de la via pública 
Anys 1987-2011 
Volum i suport: 3.8 ml  
Codi de la TAD: 293 
 
18. Nom de la sèrie documental: Senyalització de la via pública 
Anys 2000 
Volum i suport: 0.1 ml  
Codi de la TAD: 128 
 
19. Nom de la sèrie documental: Llicències de guals 
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Anys 1983-1998 
Volum i suport: 0,5 ml  
Codi de la TAD: 293 
 
20. Nom de la sèrie documental: Sancions per infraccions de trànsit 
Anys 1991-20070 
Volum i suport: 3.6 ml  
Codi de la TAD: 29 
 
21. Nom de la sèrie documental: Atestats de la policia local 
Anys 1984-2006 
Volum i suport: 0.8 ml  
Codi de la TAD: 266 
 
22. Nom de la sèrie documental: Expedients de treball de control de les aigües, 
abocadors i residus. Documentació de suport a la gestió administrativa de l’àrea de 
sanitat 
Anys 1991-2009 
Volum i suport: 1,1 ml  
Codi de la TAD: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
23. Nom de la sèrie documental: Cens caní i d’animals domèstics (plaques de 
gossos) 
Anys 1989-2010 
Volum i suport: 0,4 ml  
Codi de la TAD: 862 
 
24. Nom de la sèrie documental: Vacunació de gossos 
Anys 1984-1997 
Volum i suport: 0,1 ml  
Codi de la TAD: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
25 Nom de la sèrie documental: Expedients no tramitats referents a activitats 
classificades. Documentació de suport a la gestió administrativa 
Anys 1993-2010 
Volum i suport: 0,6 ml  
Codi de la TAD: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
26. Nom de la sèrie documental: Autoritzacions pel mercat setmanal (comerç 
ambulant) 
Anys 2000-2009 
Volum i suport: 0,2 ml  
Codi de la TAD: 293 
 
27 Nom de la sèrie documental: llistes electorals europees 2008 
Anys 2008 
Volum i suport: 0.3 ml  
Codi de la TAD: 633 
 
28. Nom de la sèrie documental: Llistes i fulls d’inscripció als cursos esportius, 
puntes de coixí, escola d’adults i esplai. Documentació de suport a la gestió 
administrativa 
Anys 1981-2012 
Volum i suport: 0,5 ml  
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Codi de la TAD: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
29. Nom de la sèrie documental: Inscripcions a la llar d’infants El Jardinet 
Anys 1984-2012 
Volum i suport: 0,7 ml  
Codi de la TAD: 133 
 
30. Nom de la sèrie documental: Manuals i llibres sobre funcionament de les àrees 
administratives de l’ajuntament (manuals de justícia,, dret, sanitat, normes de 
procediments administratius, articles de dret administratiu...) Documentació de suport a 
la gestió administrativa 
Anys 1993-2010 
Volum i suport: 0.8 ml  
Codi de la TAD: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
31. Nom de la sèrie documental: Material informàtic divers (disquets i manuals de 
programari antic) 
Anys 1993-2010 
Volum i suport: 0,2 ml  
Codi de la TAD: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
32. Nom de la sèrie documental: Full Informatiu de l’Ajuntament d’Arbúcies 
(publicació municipal) 
Anys 2000-2004 
Volum i suport: 0,5 ml  
Codi de la TAD: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
33. Nom de la sèrie documental: BOP (Butlletí oficial de la Província de Girona) 
Anys 1992-2011 
Volum i suport: 0,4 ml  
Codi de la TAD: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
34. Nom de la sèrie documental: Fulls de dades personals per a renovació de DNI. 
Documentació de suport a la gestió administrativa 
Anys 2010 
Volum i suport: 0,1 ml  
Codi de la TAD: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
35. Nom de la sèrie documental: Projectes i documentació de propostes de 
licitacions de serveis no adjudicats 
Anys 19930-2010 
Volum i suport: 0,2 ml  
Codi de la TAD: 240 
 
36. Nom de la sèrie documental: Avís del servei de correus de retorn de 
correspondència estrangers 
Anys 1992-2010 
Volum i suport: 0,2 ml  
Codi de la TAD: 861 
 
37. Nom de la sèrie documental: Duplicats de fulls d’empadronament i enquestes 
empadronament 
Anys 1991-1998 
Volum i suport: 0,3 ml  
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Codi de la TAD: 861 
 
38. Nom de la sèrie documental: Fulls duplicats de cadastre 
Anys 1995-1997 
Volum i suport: 0,3 ml  
Codi de la TAD: No es comunica a la CNAATD perquè no es requereix 
 
39. Nom de la sèrie documental: Esborrany d’arqueig provisional 
Anys 1992-2000 
Volum i suport: 0,4 ml  
Codi de la TAD: No es va comunicar a la CNAATD perquè no es requereix 
 
40. Nom de la sèrie documental: Documentació relativa a la regulació d’immigrants 
Anys 2007-2011 
Volum i suport: 0,2 ml  
Codi de la TAD: Resolució de 29 de març de 2007 de la CNAATD sobre els certificats i 
justificants d’empadronament i convivència   
 
41. Nom de la sèrie documental: Expedients de retirada vehicles abandonats 
Anys 2008-2012 
Volum i suport: 3,6 ml  
Codi de la TAD: 387 
 
42. Nom de la sèrie documental: informes  tècnics d’accidents de trànsit lleus 
Anys 1993-2009 
Volum i suport: 0,3 ml  
Codi de la TAD: 123 
 
43. Nom de la sèrie documental: Fulls d’hores de treball de la brigada municipal 
Anys 1993-2009 
Volum i suport:  0.4 ml  
Codi de la TAD: no es requereix comunicació a la CNAATD 
 
44. Nom de la sèrie documental: liquidacions de taxes i altres ingressos / Talonaris 
de rebuts cobrats 
Anys 1990-2011 
Volum i suport: 2.0 ml  
Codi de la TAD: 278 
 
45. Nom de la sèrie documental: Documentació de suport a la gestió administrativa 
per a l’elaboració de certificats i justificants d’empadronament i convivència 
(regulació immigrants) 
Anys 2005-2011 
Volum i suport: 0.2 ml  
Codi de la TAD: Resolució de la CNATD de 29 de març de 2007 relativa a Certificats i 
justificants d'empadronament i convivència. Ordre del conseller de Cultura de 25 de maig 
de 1999 (DOGC 2905) 
 
46. Nom de la sèrie documental: Documentació de suport a la gestió administrativa. 
Fotocòpies de les fitxes de l'INE relatives a cens de locals i habitatges 
Anys 1989 
Volum i suport: 0.2 ml  
Codi de la TAD: no es requereix comunicació a la CNAATD 
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47. Nom de la sèrie documental: Documentació de suport a la gestió administrativa. 
Inspecció i control en matèria de neteja viària, tractament i recollida de residus 
Anys 2002-2009 
Volum i suport: 0.3 ml  
Codi de la TAD: no es requereix comunicació a la CNAATD 
 
48. Nom de la sèrie documental: fulls salarials i nòmines 
Anys 1994-2009 
Volum i suport:  1.8 ml  
Codi de la TAD: 284 
 
49. Nom de la sèrie documental: certificats de retencions dels treballadors de 
l’ajuntament (model 145 IRPF) 
Anys 2006-2009 
Volum i suport: 0.4 ml  
Codi de la TAD: 709 
 
50. Nom de la sèrie documental: Documentació de treball de l’àrea de promoció 
econòmica referida a ofertes de treball 
Anys 2010-2015 
Volum i suport:  0.3 ml  
Codi de la TAD: no es requereix comunicació a la CNAATD 
 
51. Nom de la sèrie documental: Documentació de treball OPE Plans d’ocupació 
Local (Projecte IMPULS del SOC)  
Anys 2010 
Volum i suport: 0.1 ml  
Codi de la TAD: no es requereix comunicació a la CNAATD 
 
52. Nom de la sèrie documental: Documentació de treball OPE Plans d’ocupació 
Local (Projecte FEDER EIX 1)  
Anys 2007-2013 
Volum i suport: 0.2 ml  
Codi de la TAD: no es requereix comunicació a la CNAATD 
 
53. Nom de la sèrie documental: Documentació de treball OPE Pla de dinamització 
comarcal d’Arbúcies   
Anys 2004 
Volum i suport: 0.1 ml  
Codi de la TAD: no es requereix comunicació a la CNAATD 
 
54. Nom de la sèrie documental: Documentació de treball APE ajuts i subvencions. 
Xarxa de serveis locals de promoció econòmica 
Anys 2006 
Volum i suport: 0.1 ml  
Codi de la TAD: no es requereix comunicació a la CNAATD 
 
55. Nom de la sèrie documental: Llibretes treball de comptabilitat i recaptació en brut 
Anys 1990-2011 
Volum i suport: 0.5 ml  
Codi de la TAD: no es requereix comunicació a la CNAATD 
 
56. Nom de la sèrie documental: Eleccions parlament de Catalunya 1992 
Anys 1992 
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Volum i suport: 0.1 ml  
Codi de la TAD: 633 
 
57. Nom de la sèrie documental: Eleccions Generals 1993 
Anys 1993 
Volum i suport: 0.1 ml  
Codi de la TAD: 633 
 
58. Nom de la sèrie documental: Eleccions Europees 1994 
Anys 1994 
Volum i suport: 0.1 ml  
Codi de la TAD: 633 
 
59. Nom de la sèrie documental: Eleccions Europees 1999 
Anys 1999 
Volum i suport: 0.2 ml  
Codi de la TAD: 633 
 
60. Nom de la sèrie documental: Eleccions parlament de Catalunya 1999 
Anys 1999 
Volum i suport: 0.1 ml  
Codi de la TAD: 633 
 
61. Nom de la sèrie documental: Eleccions parlament de Catalunya 2003 
Anys 2003 
Volum i suport: 0.1 ml  
Codi de la TAD: 633 
 
62. Nom de la sèrie documental: Eleccions europees 2004 
Anys 2004 
Volum i suport: 0.1 ml  
Codi de la TAD: 633 
 
63. Nom de la sèrie documental: Eleccions generals 2000 
Anys 2000 
Volum i suport: 0.1 ml  
Codi de la TAD: 633 
 
64. Nom de la sèrie documental: Eleccions generals 2004 
Anys 2004 
Volum i suport: 0.1 ml  
Codi de la TAD: 633 
 
65. Nom de la sèrie documental: Eleccions generals 2008 
Anys 2008 
Volum i suport: 0.1 ml  
Codi de la TAD: 633 
 
66. Nom de la sèrie documental: Eleccions cambres agràries 1994 
Anys 1994 
Volum i suport: 0.1 ml  
Codi de la TAD: 633 
 
67. Nom de la sèrie documental: Eleccions cambres agràries 2002 
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Anys 2002 
Volum i suport: 0.1 ml  
Codi de la TAD: 633 
 
68. Nom de la sèrie documental: Documentació de treball dels Serveis Tècnics 
municipals (notificacions, fax, informes i correspondència enginyeria...)  
Anys 2006-2010 
Volum i suport: 0.8  ml  
Codi de la TAD: no es requereix comunicació a la CNAATD 
 
69. Nom de la sèrie documental: Documentació de suport a la gestió municipal per a 
l’organització de festes i actes populars 
Anys 2010-2016 
Volum i suport: 0.5  ml  
Codi de la TAD: no es requereix comunicació a la CNAATD 
 
70. Nom de la sèrie documental: Llicències d’ocupació de la via pública per les festes 
d’Enramades i Festa Major 
Anys 1990-1995 
Volum i suport: 0.1 ml  
Codi de la TAD: 293 
 
71. Nom de la sèrie documental: Anàlisi del control de l’aigua  
Anys 2003-2005 
Volum i suport: 0.3 ml  
Codi de la TAD: 676 
 
TOTAL 126,8 metres lineals 
Segon. Ratificar i aprovar aquesta resolució per part del Ple municipal en la propera 
sessió plenària. 
 
Tercer. Notificar el present acord a la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental  (CNAATD) de la Generalitat de Catalunya i a les unitats administratives 
municipals afectades.” 
 
L’Alcalde explica que a la Gabella hi havia molt paper i convenia eliminar-ne. La Gemma 
Font ha fet la selecció, seguint els criteris que marca la llei, s’ha fet l’expedient i s’haurà 
de portar a destruir a Llagostera. 
 
 
Aprovat per 13 vots a favor (Angel Cabrero Mendez, Aniol Pujolras Frigola, Anna Rotllant 
Caralt, Ester Soms Pagespetit, Jaume Salmeron Font, Judit Prat Gelpi, Manel Serras Vila, 
M.Angela Soler Puigmacia, Marti Pastells Sanchez, M.Remei Artigas Crosas, Nuria Batlle 
Julia, Pere Garriga Sola, Xavier Soler Temprano) 
 
 
5.0.- Ratificació decret 2019DECR000349 - Proposta festes locals 2020 
 
 
“S’ACORDA: 
 
Ratificar i aprovar el Decret de l’alcaldia 2019DECR000349 que diu textualment el 
següent “ 
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Pere Garriga i Solà, Alcalde d’Arbúcies, Comarca de la Selva 
 
Vist l’escrit   de la Directora dels Serveis Territorials de Girona  i del Director General de 
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball , de maig de 2019,  sol·licitant els dies festius 
locals corresponents a l’any 2020 
 
 
S’ACORDA: 
 
1r.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  de la Generalitat de 
Catalunya que s’estableixin com a festes locals del municipi d’Arbúcies per a l’any 2020  els 
següents dies: 
 
-  el divendres, dia  12 de juny de 2020  
-  el dilluns,  dia   27 de juliol de 2020 
 
2n.- Ratificar aquest acord per part del Ple municipal. 
 
L’Alcalde explica que ens ho demanen d’un any per l’altre. L’ajuntament va fer una 
consulta popular   per fer dos  dies per enramades, dos dies per la festa major o un dia en 
cada festa. Va participar molta gent. 
 
 
Aprovat per 13 vots a favor (Angel Cabrero Mendez, Aniol Pujolras Frigola, Anna Rotllant 
Caralt, Ester Soms Pagespetit, Jaume Salmeron Font, Judit Prat Gelpi, Manel Serras Vila, 
M.Angela Soler Puigmacia, Marti Pastells Sanchez, M.Remei Artigas Crosas, Nuria Batlle 
Julia, Pere Garriga Sola, Xavier Soler Temprano) 
 
 
 
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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