EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA
20 D’ABRIL DE 2017 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 7. Caràcter: ordinària. Data: 20/4/2017. Horari: de 20 a 21 hores a la sala de la
Junta de Govern Local
Assistents
Miquel Arisa Coma, alcalde president
Josep Paré Aregall, tinent d’alcalde
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 6
d’ABRIL
El secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat.
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
Agència Catalana de l’Aigua comunica que el 3 de maig de 2017 s’organitza una jornada
d’Anàlisi de l’eficiència i eficàcia de sistemes de descontaminació i tractament de nitrats en
aigües subterrànies contaminades. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Agència Catalana de l’Aigua comunica que el 17 de maig de 2017 es farà a Girona la
jornada sobre La gestió del risc d’inundacions a Catalunya. La Junta de Govern Local es dóna
per assabentada.
Ajuntament de Castellbisbal envia còpia del certificat del Ple de l’Ajuntament, (27 de febrer
de 2017), relatiu a la Moció contra les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric,
la qualitat de subministrament, per una millora de la inversió a la xarxa i pel compliment del
protocol de pobresa energètica. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Ajuntament de Sabadell comunica l’acord del Ple de l’Ajuntament, (23 de febrer de 2017),
relatiu a la separació de l’Ajuntament del Consorci de la xarxa de teatres públics de
Catalunya. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Ajuntament de Vilanova del Vallès envia còpia del Ple de l’Ajuntament, (23 de febrer de
2017), relatiu a la Moció presentada per Unitat per Vilanova per sol·licitar a les
administracions supramunicipals el suport necessari i el compromís per prosseguir el procés
de regularització d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. La Junta de Govern Local es dóna
per assabentada.
(...) Convergència i Unió, presenta uns escrits 21 i 22 de març de 2017 (...) en els quals
sol·licita el canvi de nom del grup municipal de Convergència i Unió a grup municipal Partit
Demòcrata. Atès l’informe del secretari requerit per Providència de l’Alcaldia de 18 d’abril de
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2017. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada i acorda traslladar l’assumpte per a
la seva resolució en el proper ple ordinari.
(...), presenta al·legacions mitjançant escrit de 5 de d’abril de 2017 (...) contra la Providència
de l’Alcaldia de 3 de febrer de 2017. Atès que es tracta d’un simple acte de tràmit i com a tal
no hi cap recurs ni al·legació, no obstant, a efectes d’aportar informació, fa els aclariments:
1. La sentència de 31 de març de 2015 de la Secció 3a (recurs d’apel·lació 153/2012) la
va anul·lar el Tribunal, per Auto de 2 de novembre de 2015.
2. El Tribunal va resoldre mitjançant una nova sentència, notificada a l’Ajuntament el 4
de març de 2016, que és del mateix tenor que l’anul·lada, a la qual el recurrent es
refereix en el seu escrit.
3. És important destacar que els efectes de la nul·litat decretada de la reparcel·lació i
indirectament del Pla Parcial Sector XV, Sant Pau, es produeixen a partir del 4 de
març de 2016.
4. L’Ajuntament ha donat compliment a la sentència esmentada en tot els seus extrems,
ja que (...) va ser l’únic propietari que va recórrer contra el Projecte de reparcel·lació i
indirectament contra el Pla parcial. No es pot pretendre que s’expandeixin els efectes
de la nul·litat referida a actes ferms i consentits, per la qual cosa no és procedent la
devolució de les quotes.
5. La sentència a la qual el recurrent al·ludeix, (...) no impedeix que la corporació elabori
i aprovi un nou projecte de Pla parcial, sinó tot el contrari, és conseqüència de la
citada nul·litat. Després que l’Ajuntament elaborés i tramités el Pla Parcial (iniciativa
pública), la Comissió d’Urbanisme va aprovar definitivament, el 14 de juliol de 2016,
el nou Pla Parcial Sector XV, Sant Pau, essent executiu des de la seva publicació al
DOGC, (2 de novembre de 2016). És el Pla General Ordenació Municipal vigent el
que determina la necessitat d’aprovar el Pla Parcial i l’Ajuntament no el pot eludir.
6. (...) És el Pla parcial el que determina la Unitat d’execució i l’inici del tràmit per a
elaborar i aprovar la Modificació del Projecte de Reparcel·lació del Sector esmentat.
Se li notificarà quan s’aprovi inicialment i aquest serà per presentar al·legacions o
reclamacions pertinents.
7. Els efectes de l’esmentada sentència en el Registre de la Propietat són els que ha
aplicat el registrador, és a dir, afecten únicament la seva finca.
8. (...) no representa la resta de persones propietàries afectades per la Unitat d’Execució,
per la qual cosa no hauria d’assignar-se la representació que no té.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar a l’interessat les precisions.
(...) comunica que el 5 de gener va caure a la rambla del Camp de l’Aigua perquè hi havia
un forat al carrer i sol·licita que se la indemnitzi ja que durant uns dies no ha pogut treballar
per les molèsties que va patir amb la caiguda. Segons l’informe de l’arquitecta tècnica
municipal, de 25 de gener de 2017. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
indemnitzar amb la quantitat de 400 euros (...), per les lesions que va patir.
Creacció, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement comunica que per un error
van fer un pagament del Programa Catalunya Emprèn 2015, per import de 6.750 euros, en
comptes de 5.400 euros i sol·licita que l’Ajuntament retorni els 1.350 euros restants. La Junta
de Govern Local, per unanimitat, acorda retornar-los a Creacció.
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(...) sol·licita en canvi de nom del nínxol (...) del Cementiri municipal, ja que es va morir el
seu pare (...) i és l’únic hereu. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que la
responsable de l’Àrea de Padrons expedeixi un nou títol (...).
(...) comunica que s’ha reduït la il·luminació de l’avinguda de Rodolf Batlle a partir de les
11 de la nit i justament el fanal de davant de casa seva queda sense llum i sol·licita que es
pugui encendre ja que és al final d’un tram que queda molt fosc. La Junta de Govern Local,
per unanimitat, estima la petició i es solucionarà la problemàtica al més aviat possible.
Federació espanyola de municipis i províncies sol·licita el pagament de la quota de la Red
de Entidades Locales por la Transparencia y Partricipación Ciudadana, per import de 300
euros amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 –
48001. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda el pagament de la quota.
(...) sol·licita que l’Ajuntament es faci càrrec dels desperfectes dels vidres que es van fer
malbé picats amb el correfoc de la Festa Major del 2 de setembre de 2016. Segons els
informes corresponents la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que l’Ajuntament es
faci càrrec dels desperfectes dels vidres.
(...), en representació de Palau Comtal de Centelles, SL, presenta una sol·licitud de 19
d’abril de 2017 (...), en la qual demana el càlcul i la liquidació d’interessos acordats e1 12
de desembre de 2016. Aquests interessos per poder existir han de ser liquidats i exigits per
l’Agència tributària (Organisme que en té la competència ja que l’Ajuntament no la té) a
Palau Comtal de Centelles, SL. Després de liquidar l’Ajuntament a Hisenda la quantitat de
32.987,06 euros en concepte d’embargament de crèdits a la Societat Palau Comtal, que
corresponien als interessos de demora per liquidació de l’IVA del 2010 al 2015, l’esmentada
societat segueix essent deutora a l’Agència Tributària (...). La Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda desestimar la reclamació en base als arguments jurídics esmentats.
(...) en representació de l’Associació Administrativa del Sector XV Ciutat Jardí Sant Pau,
sol·licita que l’Ajuntament faci el tràmit a la inscripció com a socis de ple dret als 30 signants
d’adhesió a l’esmentada associació (...). La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
(...) comunica que la setmana passada va patir un ensurt en el pas de vianants del carrer de
Sant Josep, i sol·licita que es pintin i que es controli que no hi aparquin els cotxes, tot per la
seguretat del veïnat. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es pintarà el pas de
vianants i s’intentarà solucionar la problemàtica descrita.
(...) sol·licita que es senyalitzi el pas de vianants del carrer de Sant Josep, cantonada
avinguda Diagonal i que es multin el cotxes mal aparcats, ja que dificulten la circulació. La
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es pintarà el pas de vianants i s’intentarà
solucionar la problemàtica descrita.
Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, SA, presenta les analítiques del mes de
març de 2017. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigua, SA, presenta la factura del cànon que
correspon al consum municipal del 1r trimestre de 2017, per 15,88 euros. Comprovat que es
3

tracta d’una nau que no és propietat de l’Ajuntament però que la utilitza, pren la paraula el
secretari i manifesta que s’hauria de regularitzar la situació mitjançant contracte
d’arrendament, si escau, contracte de cessió d’ús a favor de l’Ajuntament. La Junta de Govern
Local es dóna per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica la concessió d’un ajut
econòmic del Programa millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals, en
concret pel Projecte de construcció d’un col·lector de clavegueram al polígon industrial la
Gavarra, per import de 9.600 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta l’ajut.
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència envia l’informe de gestió sobre l’execució de
la formació en l’exercici 2016. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut envia una còpia de la Resolució (...), de 2
de març, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per
a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, i la delegació
del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua en el seu director de les
facultats per a l’aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l’atorgament de les
subvencions. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica
l’autorització per a la prestació d’un servei discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari i
cobrament per cotxe complet pel transport d’escolars entre Aiguafreda i Vic. La Junta de
Govern Local es dóna per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament sol·licita l’ampliació del solar
limitat entre els actuals mòduls prefabricats, la zona de pistes esportives i la carretera de Sant
Feliu de Codines (C1413b). La Junta de Govern Local, per unanimitat, no troba cap
inconvenient en la cessió d’ús del terreny, no obstant s’ha d’acordar pel Ple de l’Ajuntament.
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. El secretari
manifesta que les llicències menors que no requereixen informe del tècnic facultatiu per no
afectar a l’estructura, no necessiten autorització, sinó una simple declaració de la persona
interessada.
Expedient número 43/2017. (...) en representació de Ventetxea, SL, per netejar el solar, al
carrer de l’Ollic.
Expedient número 44/2017. (...) per col·locar mosaic, al carrer de Sant Josep.
Expedient número 45/2017. (...) per canviar les teules de la teulada, al carrer de Ventallola.
Expedient número 46/2017. (...) per arranjar el portal del garatge, al carrer de Collsuspina.
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Expedient número 48/2017. (...) per pintar la façana de color terrós, a l’avinguda de Rodolf
Batlle.
4. INFORMES
4.1 Segons l’informe presentat per l’arxivera municipal, relatiu a l’Aplicació de les Taules
d’avaluació i Accés Documental. Atès que s’ha comprovat que en la documentació que es
proposa eliminar no hi ha recursos en via administrativa o judicial, per la qual cosa es pot
destruir. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
5.1 S’aprova l’aportació de 88,92 euros, segons els Estatuts del Consorci per a la defensa de
la conca del riu Besòs per a adequar de les aportacions dels ens consorciats, (...) en concepte
de quota per a l’any 2017. Amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent,
partida de despesa 170-226.99. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.
5.2 S’aprova la despesa de 280 euros presentada per la regidora de Benestar Social sobre el
Taller d’entrenament de la memòria que va fer la treballadora familiar, del 8 de febrer fins
el 12 d’abril, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa NP 320145.
5.3 S’aprova la despesa de 4.600 euros presentada per la regidora de Cooperació, per la
setmana de la Cooperació i la Solidaritat, a càrrec de la partida 33803 - 2260904 del
Pressupost municipal de l’exercici 2017.
5.4 S’aprova la despesa de 2.256 euros (IVA exclòs) segons el pressupost presentat per
l’Alcalde per arranjar i pintar la part alta de la façana del camp de futbol per part de
l’empresa BigMat Gil amb consignció en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa
342 – 21200.
5.5 S’aprova la despesa de 1.452 euros (IVA exclòs), presentada per l’Alcalde per arranjar
els desperfectes i pintar la façana de l’edifici del vestuari del camp de futbol, per part de
l’empresa BigMat Gi, amb consignació en el Pressupost municipal vigent partida de despesa
342 – 21200.
5.6 S’aprova la despesa de 1.272 euros (IVA exclòs), segons el pressupost presentat per
l’Alcalde per pintar la façana del costat de la piscina per part de l’empresa BigMat Gil,
amb consignació en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 342 – 21200.
5.7 S’aprova la despesa de 895,05 euros (IVA inclòs), segons el pressupost presentat per
l’Alcalde, relatiu a instal·lar la connexió de servei amb comptador sense obra civil, al carrer
de Guer per part de Sorea, SA amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent,
partida de despesa 920 – 21200.
L’alcade, exposa la urgència dels punts següents:
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a)APROVAR, SI ESCAU, EL NOMENANENT DE LA COORDINADORA DEL
SERVEI D’AUXILIAR DE LA POLICIA MUNICIPAL
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Nomenar coordinadora a Sònia
Navarro Ruiz, funcionària de carrera del Servei d’auxiliar de la Policia Local, a partir del 21
d’abril de 2017. Notificar la part dispositiva de l’acord.
b) APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A
L’ASSESSORAMENT PER A LA IMPLANTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA
Atesa la necessitat d’implementar la figura d’un gestor i assessor de la Tecnologia de la
Informació i la Comunicació dins de l’estructura de l’Ajuntament. Atès que hi ha consignació
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 22706. Atès que estem
davant un contracte de servei menor, (no supera els 18.000 euros, ni l’any de durada) (...). Per
tot això, els contractes menors podran adjudicar-se a qualsevol empresari amb capacitat
d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació: no
hi ha oferta econòmica més avantatjosa, però haurà de donar compliment a les normes. (...)
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords següents:
Contractar els serveis de Jaime Casals Esojo, (...) per fer la transició a una administració
electrònica i una diagnosi de l’estat actual de l’Ajuntament (...). El servei començarà el 2 de
maig fins el 31 de desembre de 2017. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la
documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.
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