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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE JULIOL DE 2021 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2021000024  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 5 de juliol 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 28 de juny de 
2021. 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
2.1.- Aprovació del contracte de lloguer de l´habitatge  situat al carrer de la Galzerana, 2 2-3 
 
 
Aprovació del contracte de lloguer de l´habitatge  situat al carrer de la Galzerana, 2 2-3 
 
Atès l’estudi realitzat pel qual s’ha elaborat un registre de vivendes buides, i amb la voluntat 
d’aquest Ajuntament de crear una borsa d’habitatges destinats a joves amb pocs recursos.  
 
S’ACORDA: 
 

1- La incorporació de l’habitatge situat al carrer de la Galzerana,2 2-3 de comú acord amb la 
propietat de la Sra. Gracia González Parra. 

 
2- Fer efectiu la quantitat pactada per a la disposició d’aquest habitatge.  

 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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2.2.- Acord de denegació de subvenció a l’Associació Montseny Guilleries. 
 
Per acabar de verificar dades. Aquest punt es deixa sobre la taula pendent de resoldre a la 
propera sessió. 
 
 
3.0.- Cultura 
 
3.1.- Aprovació adhesió conveni marc de col.laboració en relació amb la Xarxa Territorial de 
Museus de les Comarques de Girona 
 
Fets 
 
El 12 de gener de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar el nou conveni 
marc de col.laboració sobre la Xarxa Territorial de museus de les comarques de  Girona. 
Tanmateix, degut a l’anunci de la convocatòria d’eleccions al Govern de la Generalitat, no es va 
arribar a signar a l’espera de concretar qui seria el/la titular de cultura per part de la Generalitat 
de Catalunya. És per aquest motiu que es proposa l’aprovació del nou conveni, amb tots els 
titulars actualitzats. 
 
Per tal de continuar i desenvolupar l’actuació prevista en el marc de la Xarxa Territorial de Museus 
de les comarques de  Girona i donar compliment al Pla de Museus: Museus 2030. Pla de Museus 
de Catalunya, la Diputació de Girona proposa la signatura d’un nou conveni marc.  
 
El 17 de juny de 2021, la Diputació de Girona envia notificació d’aprovació del conveni marc, per 
tal que s’aprovi per l’ organ competent del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, la seva 
voluntat d’adhesió. 
 
Per tot això, 
 
S’ACORDA 
 
Aprovar l’adhesió del Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, al conveni marc de col.laboració 
en relació amb la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
3.2.- Contractació La Selvatana Notes d'Aigua. 
 
Vista la programació del cicle Notes d’Aigua 2021, pel pròxim dissabte 10 de juliol a les 19:30h, a 
Can Cassó, és necessària la contractació de La Selvatana.   
 
Vist el pressupost presentat per l’Associació Cultural dos per quatre, d’un import de 4000 € 
exempts d’IVA, tenint en compte que resta pendent l’aplicació en aquest catxet del descompte de 
3.000€ (suport Diputació de Girona) un cop efectuada la justificació,  
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S’ACORDA:  
 
Contractar el concert, representat per la Cobla Selvatana. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
4.0.- Hisenda i serveis econòmics 
 
4.1.- Devolució fiança residus llicència d’obra major 17/2016 
 
Vista la sol·licitud presentada per Gerard Masferrer Tornés el 26 de febrer de 2021, amb registre 
d’entrada E2021001268, en la qual sol·licita la devolució de la fiança de residus de la llicència 
d’obra major 17/2016 per un import de 194,92 €. 
 
Vist que s’ha presentat el corresponent certificat del gestor de residus de la construcció, referent 
a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 125/2021/77NY en el qual es proposa 
que es faci efectiva la seva total devolució. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Gerard Masferrer Tornés, la devolució de la fiança de residus de la llicència 

d’obra major 17/2016 per un import de 194,92 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.0.- Urbanisme 
 
5.1.- Ampliació del termini de presentació del Projecte d'Actuació Específica de la Torre de 
Pujals 
 
Vista la sol·licitud presentada per Maria Isabel Gonzalez Torres el 20 de març de 2021, amb registre 
d’entrada E2021001898, en la qual sol·licita llicència de legalització d'obres de construcció d'una 
cabana de fusta i una iurta situades a la finca de la Torre de Pujals (veïnat de Pujals). 
 
Vista la notificació enviada per l’Ajuntament d’Arbúcies el 30 d’abril de 2021, amb registre de sortida 
S2021000880, en la qual es notifica al sol·licitant l’informe desfavorable dels serveis tècnics 
municipals i es concedeix un termini d’un mes per presentar la documentació que allà s’hi detalla.  
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Vista la sol·licitud presentada per Maria Isabel Gonzalez Torres l’1 de juny de 2021, amb registre 
d’entrada E2021003811, en la qual sol·licita ampliar el termini concedit per presentar la 
documentació requerida. 
 
Vista la sol·licitud presentada per Maria Isabel Gonzalez Torres el 2 de juny de 2021, amb registre 
d’entrada E2021003879, en la qual presenta el full d’encàrrec signat per l’arquitecte Jordi Vidal Mir 
per a la redacció d’un Projecte d’Actuació Específic en Sòl No Urbanitzable (PAE) a la finca de la Torre 
de Pujals. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer -  Atorgar al sol·licitant, una ampliació del termini de presentació de la documentació 

requerida en la notificació amb registre de sortida S2021000880. Aquest termini finalitza 
el 31 de juliol de 2021. 

 
Segon -  Disposar que des de Secretaria-Intervenció es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
5.2.- Llicència d'obra menor 17/2021 
 
 
Vista la sol·licitud presentada, i vistos els informes tècnics i jurídics pertinents,  
 
S’ACORDA: 
 
- Atorgar llicència d’obra menor, amb número d’expedient 17/2021, per a la  construcció de 

21,50 metres lineals de tanca a Can Caros (veïnat de Pocafarina) a favor de Joan Caros Almeda. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
de la present llicència, en base al pressupost establert en l’informe de l’arquitecte municipal del 
23 de juny de 2021, per un import de 73,31 €. L’import liquidat provisionalment el 27 de maig de 
2021, va ser de 24,18 €. 
 

- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa d’obertura de l’expedient de la present llicència per 
un import de 50,00 €, liquidada provisionalment el 27 de maig de 2021. 
 

- 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. 
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- 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 23 de juny de 2021, 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 i una vegada 
finalitzats els treballs es deixarà l’entorn en el seu estat inicial.” 

- Aquesta llicència no tindrà cap validesa mentre no es liquidi a les oficines municipals la 
quantitat de 49,13 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 
pendent. 
 

- 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, 
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