
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 6 DE JUNY DE 

2019 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL20190000023  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 6 de juny de 2019 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Pere Garriga Sola, Alcalde 
Maria Tayeda Clapes, Regidora 
Marti Pastells Sanchez, Regidor 
Manel Serras Vila, Regidor 
Anna Rotllant Caralt, Regidora 
 
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 per unanimitat l’acta corresponent a la sessió de data 6 de juny de 2019 
 
2.0.- Cultura 
 
2.1.- Contractació taller de nadal Activijocs 
 
Aprovació de la contractació de l’empresa Activijoc / Show Factory Productions per a 
realitzar un taller de Nadal per a la Biblioteca municipal. 
 
S’ACORDA : 
 
Contractar l’empresa Activijoc Show Factory Productions pel dia 12 de desembre de 
2019, per un import de 235 € + 21% IVA, total: 297,468 € 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
3.0.- Festes 
 
3.1.- Contractació Produccions Artistiques Victori SL per Catifes 2019 
 
 
Contractació Produccions Artistiques Victori SL per Catifes 2019 
 
Vist els actes de celebració de les CATIFES 2019 del proper 16 de Juny, on es 
realitzaran diversos actes, és necessari la contractació del grup d’animació TALIA 



 
 
 
TEATRE a través de l’empresa PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI SL per 
actuar durant la cercavila que es durà a terme a partir de les 18:30. 
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI 
SL  per un import de 1.700 € + IVA total 2.057,00 €.  
 
S’ACORDA:  
 
Contractar aquest grup d’animació a l’empresa PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES 
VICTORI SL. segons el pressupost presentat, per un import de 1.700 € + IVA total 
2.057,00 €. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Aprovació de factures 
 
Aprovació de factures 
 
S’ACORDA: 
 
Aprovar la següent relació de factures:  
 

AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
SAU 18.494,06 

AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 
SAU 524,09 

ARMERIA JUAN POU SL 723,46 

ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 8.593,90 

ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 7.081,31 

ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES 44,97 

EXTINTORES SANT ADRIÀ SL 16,04 

FUSTERIA MASFERRER SL 41.960,38 

GESTIÓ ARBÚCIES SL 2.769,54 

HERMES COMUNICACIONS SA 213,25 

MARIA INES DIAZ DE MARONNA 580,80 

PRODUCTOS 3B SL 1.015,83 

REBOGESTIÓ SL 3.872,00 

REBOGESTIÓ SL 4.840,00 

SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA 775,37 

SUD ENERGIES RENOVABLES SL 7.210,40 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU 14,31 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU 17,40 



 
 
 

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA 52,89 

UTE CAN DELFÍ 257.100,46 

VERTEX ASSESSORS SL 153,78 

    

    

  356.054,24 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Llicència d'obra menor 17/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’acorda: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 17/2019, per a la reforma 

d'una edificació auxiliar annexa a la Barraca d'en C (veïnat de Pujals) a favor de J C 
C. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) de la present llicència, per un import de 104,68 €. L’import liquidat 
provisionalment el 15 de març de 2019, va ser de 99,57 €. 
 

- Les obres hauran de començar en el termini màxim de 4 mesos i hauran d’acabar 
en el termini màxim de 12 mesos. 
 

- La llicència caduca si en finir qualsevol dels dos terminis indicats en el punt 
anterior, no s’han començat o acabat les obres. 
 

- El titular podrà sol·licitar una pròrroga, tant del termini de començament com del 
d’acabament, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·licita d’una manera 
justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 

- Aquesta llicència es dóna salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 

- El titular d’aquesta llicència 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 llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de 
l’arquitecte municipal del 29 de maig de 2019, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“.....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 
 



 
 
 

 La construcció auxiliar a reformar es mantindrà com a volum auxiliar annex 
sense que pugui ser emprat com a ampliació de la superfície d’ús residencial. 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de 
desplaçar els materials i la runa originada pels treballs de construcció 
projectats. 

 La runa originada i/o terra sobrant haurà de ser retirada de la finca i 
transportada fins a un abocador regularitzat no allargant l’acumulació 
d’aquesta davant l’emplaçament de l’obra.” 

 
- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines 

municipals la quantitat de 5,11 € en concepte d’ Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres pendent. 
 

- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al 
sol·licitant. 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
5.2.- Llicència d'obra menor 24/2019 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents, 
 
S’acorda: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 24/2019, per a la 

instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum a l’edifici situat al 
carrer Camprodon, 10 a favor de Gestoria Valls S.L. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres (ICIO) de la present llicència, per un import de 94,71 €, liquidat provisionalment 
el 23 de maig de 2019. 
 

- Les obres hauran de començar en el termini màxim de 4 mesos i hauran d’acabar 
en el termini màxim de 12 mesos. 
 

- La llicència caduca si en finir qualsevol dels dos terminis indicats en el punt 
anterior, no s’han començat o acabat les obres. 
 

- El titular podrà sol·licitar una pròrroga, tant del termini de començament com del 
d’acabament, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·licita d’una manera 
justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
 

- Aquesta llicència es dóna salvant el dret de propietat i sense perjudicis a tercers. 
 

- El titular d’aquesta llicència 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 llicència, perquè sigui efectiva, ha de donar compliment a l’informe de 

l’arquitecte municipal del 5 de juny de 2019, que entre d’altres coses diu el següent: 
 
“....caldrà condicionar l’execució de les obres a: 

 Es protegirà l’entorn immediat de qualsevol possible impacte alhora de 
desplaçar els materials i la runa originada pels treballs de construcció 
projectats. 

 La runa originada i/o terra sobrant haurà de ser retirada de la finca i 
transportada fins a un abocador regularitzat no allargant l’acumulació 
d’aquesta davant l’emplaçament de l’obra.” 

 
- Disposar que des de Secretaria – Intervenció es notifiqui el present acord al 

sol·licitant. 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
6.0.- 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, 
 


