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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
19 D’OCTUBRE DE 2017 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 17. Caràcter: extraordinària. Data: 19/10/2017. Horari: de 20 a 21 hores. Lloc: 
sala de la Junta de Govern Local 
 
Assistents 
Miquel Arisa Coma, alcalde president 
Josep Paré Aregall, tinent d’alcalde 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde  
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general 
 
Excusa la seva assistència Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde. 
El president obre la sessió. 
 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL  4 D’OCTUBRE 
 
El secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per majoria de dos 
terços.  
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
Aigües Osona, SA presenta l’Informe de gestió i el Compte de resultats de gener fins 
setembre de 2017 i el Pressupost de gestió de l’any 2018. La Junta de Govern Local es dona 
per assabentada.  
 
(...) en representació de l’empresa Agustí y Masoliver, SA, sol·licita la devolució de la fiança 
de l’obra Pavimentació de la calçada del carrer del Marquès de Peñaplata, per 2.800 euros 
(...). La Junta de Govern Local, per majoria de dos terços, acorda retornar la fiança de l’obra.  
 
Endesa comunica que no és necessari presentar al·legacions al Projecte d’urbanització de la 
unitat d’execució urbanística delimitada pel Pla Parcial del Sector XV, ciutat jardí – Sant Pau. 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada. 
  
(...) treballador de l’Ajuntament comunica que està estudiant la diplomatura de Criminologia 
per la Universitat Oberta de Catalunya i per a ampliar els seus coneixements s’ha matriculat a 
un curs d’Expert en Policia judicial. Sol·licita una ajuda per a una part de l’import del curs 
que puja 375 euros. La Junta de Govern Local, per majoria de dos terços, acorda donar una 
ajuda econòmica del 50% (...) per  realitzar el curs, 187,50 euros amb consignació específica 
en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920– 16200. 
 
(...) en representació de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre sol·licita que l’Ajuntament 
s’adhereixi a la proposta de petició de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre davant la 
necessitat de salvaguardar la competitivitat de les empreses en els entorns rurals i 
municipis amb dèficits de transport públic. La Junta de Govern Local es dona per 
assabentada.  
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(...) en representació de la Comunitat de propietaris, sol·licita quin és el permís de la terrassa 
del bar – granja – restaurant de la rambla del Camp de l’Aigua, ja que ocupa pràcticament 
tota la vorera i això comporta brutícia i dificultat de pas de les persones amb mobilitat 
reduïda. El regidor de governació  manifesta que no té constància de la problemàtica, no 
obstant diu que es farà una inspecció per comprovar els fets. La Junta de Govern Local, per 
majoria de dos terços, comunica a (...) que el més aviat possible, si aquest és el cas, es portarà 
a terme una solució a la problemàtica descrita.  
 
(...) en representació de la Comunitat de propietaris, comunica que l’espai de jocs infantils 
que hi ha a la rambla del Camp de l’Aigua, cantonada amb l’avinguda de les Escoles, 
s’utilitza com a zona d’esbarjo per als gossos, majoritàriament a primera hora del matí i al 
vespre, i sol·licita que es faci complir les ordenances pel que fa als animals, ja que és una 
zona per a jugar els infants. El regidor de governació manifesta que no té constància de la 
problemàtica, no obstant diu que es farà una inspecció per comprovar els fets denunciats. La 
Junta de Govern Local, per majoria de dos terços, comunica a (...) que es farà una neteja de 
l’espai de jocs infantils.  
 
(...) en representació de Vial Públic, SAIU, SL, sol·licita autorització per instal·lar uns 
plànols de senyalització informativa no publicitària i sense cost per a l’Ajuntament, (...). La 
Junta de Govern Local, per majoria de dos terços, desestima la petició.  
 
(...) comunica l’acord del Ple Comarcal, del 28 de juny de 2017, relatiu a l’acceptació de 
delegació en matèria de residus municipals de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès. La Junta de 
Govern Local es dona per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica que ha aprovat la 
liquidació provisional del Programa complementari de finançament de les llars d’infants 
municipals curs 2015-2016, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, els 
quals s’havien d’executar durant el curs 2015-2016 i justificar com a màxim el 30 de juny de 
2017. L’import concedit és de 49.840 euros i el justificat és de 26.800,75 euros. Queden 
pendents de justificar 23.039,25 euros. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària comunica que ha començat 
l’impuls de l’administració electrònica, amb la finalitat de la millora contínua del servei que 
es presta als ajuntaments que han delegat la gestió i/o recaptació. Per a la ciutadania que 
vulgui anar a les oficines, a partir de primers d’octubre està previst el servei de cita prèvia que 
s’haurà de sol·licitar des del web amb la finalitat de reduir el temps d’espera a les oficines, 
(...). També sol·licita la màxima difusió i promoure l’ús d’aquests mitjans entre els 
contribuents. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut sol·licita que quan s’aprovin les 
ordenances fiscals de l’exercici 2018 i següents es prevegi la regulació de l’exempció de 
l’Impost de Béns Immobles a favor dels béns de titularitat pública on es realitza activitat 
sanitària, competència de la corporació, entesos els béns del patrimoni propi del Cat Salut i els 
que té en règim d’adscripció. La Junta de Govern Local, per majoria de dos terços, acorda que 
estudiarà la seva aplicació.  
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Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica que 
l’Agència Catalana de l’Aigua disposa d’un parc mòbil que per l’ús i el temps s’ha de renovar 
(...). Les administracions o organismes públics locals catalans que estiguin interessats en 
l’adquisició de vehicles caldrà que presentin ofertes (...). El termini de presentació comença el 
16 d’octubre i acaba el 16 de novembre de 2017. La Junta de Govern Local, per majoria de 
dos terços, acorda que el regidor de Qualitat Urbana i Mobilitat, comprovi si hi ha algun 
vehicle que sigui adequat per a la policia local. 
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni envia el text de la resolució que preveu elevar a la 
signatura la relació al dipòsit definitiu dels materials procedents de les intervencions 
paleontològiques als afloraments triàsics del sector del Montseny, als municipis de 
Tagamanent, Aiguafreda, el Brull, Figaró-Montmany, Seva, Centelles i Sant Martí de 
Centelles (Osona, el Vallès Oriental) l’any 2009. La Junta de Govern Local es dona per 
assabentada. 
 
3. LLICÈNCIES  
 
3.1 OBRES 
 
Segons els expedients tramitats la Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda 
concedir la llicència per a les actuacions urbanístiques esmentades a continuació: 
 
Expedient número 109/2017 (...) per adequar el local per oficina, al carrer de Sant Llop.  
 
Expedient número 114/2017 (...) per construir un porxo, al carrer de Sant Jaume. No obstant, 
es condiciona al compliment dels requisits establerts.  
 
Expedient número 115/2017 (...)  per arranjar el bany, al carrer de Sant Joan. 
 
Expedient número 116/2017. Gas Natural Catalunya, SA per fer una rasa de 20 metres per 
a la connexió de servei, al carrer del Montseny. No obstant, es condiciona al compliment dels 
requisits establerts.  
 
 
3.2 PRÒRROGA D’OBRES 
 
Expedient número 84/2016. (...) per arranjar la paret de tanca, 4,92 metres lineals, al carrer 
del Montseny (...). La Junta de Govern Local, per majoria de dos terços, concedeix la pròrroga 
fins el 30 d’abril de 2018.  
 
 
3.3 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ  
 
Expedient número 85/2017. (...) per adequar el local, a l’avinguda Diagonal. Atès l’informe 
de l’arquitecta tècnica municipal de 16 d’octubre de 2017 (...). La Junta de Govern Local, per 
majoria de dos terços, acorda donar la llicència de primera ocupació. 
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4. INFORMES 
 
Per manca de documentació es deixa l’assumpte sobre la taula.  
 
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
Segons els expedients (...) de l’any 2017, relatius a la proposta d’ajudes econòmiques i amb 
l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social. La Junta de 
Govern Local, per majoria de dos terços, adopta: 
Aprovar una ajuda econòmica (...) per import de 1.355,70 euros, per les beques de l’Escola 
d’adults amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 
231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) per import de 3.038 euros per les beques d’esport.    
Aprovar una ajuda econòmica (...) per import de 94,50 euros, per les despeses de transport 
amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
Notificar la part dispositiva dels acords.  
 
6. APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES 
 
Certificació número 1 de l’obra Climatització de l’Escola de música, per import de 29.221,84 
euros, presentada per Pere Serra Font (...) amb consignació específica en el Pressupost 
municipal vigent, partida de despesa 333 – 62300. La Junta de Govern Local, majoria de dos 
terços, aprova íntegrament la certificació.  
 
Certificació número 1 de l’obra Reforma de les piscines exteriors municipals, per import de 
15.075,01 euros, presentada per l’empresa Vialitat i Serveis, SLU (...) amb consignació 
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 342 – 61900. La Junta de 
Govern Local, majoria absoluta, aprova íntegrament la certificació.  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.  
 


