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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2 DE 
FEBRER DE 2017 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 2. Caràcter: ordinària. Data: 2/2/2017. Horari: de 20 a 21,30 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 DIA 19 
DE GENER 
 
El secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat. 
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
(...) comuniquen que volen donar el nínxol número 109 del Cementiri municipal a 
l’Ajuntament, a l’Àrea de Benestar Social per fer un bon servei a les persones que ho 
necessitin. E el nínxol hi ha les restes de (...) i de (...) que voldrien que no es traslladessin.  
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:  
Acceptar la donació de l’esmentat nínxol Cementiri municipal a l’Ajuntament (...) i agrair-ho 
a (...) i (...). Ordenar que es doni de baixa el pagament de la Taxa servei de Cementiri 
municipal.  
 
(...) comunica que el dia 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 hi ha durant uns dies no ha 
pogut treballar per les molèsties que va patir amb la caiguda. (...) La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, desestima la sol·licitud (...) en base a l’informe tècnic i acorda donar una 
còpia a la interessada.  
 
(...) 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. (...) La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, denega la sol·licitud de (...) ja que es van donar les instruccions 
necessàries, que no van ser ateses, perquè els establiments protegissin els vidres per evitar 
possibles desperfectes. 
 
(...) sol·licita que es col·loquin pilones entre els dos guals que hi ha al carrer del 
Riumundé ja que moltes vegades hi ha cotxes aparcats i dificulten l’entrada i la sortida de 
vehicles del garatge. La Junta de Govern Local, per unanimitat, comunica a (...) que estudiarà 
la problemàtica descrita.  
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(...) en representació de la taverna Iturri, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires 
al carrer de Josep Anselm Clavé. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 
acords: Requerir que es presenti el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil amb 
l’extensió a la terrassa. Autoritzar a col·locar 2 mòduls petits, des de l’1 de febrer al 31 de 
desembre, previ pagament de la taxa preceptiva (...), sens perjudici que si es produeixen 
sorolls que alterin la convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització concedida. Cada dia 
ha de recollir les taules i les cadires i deixar l’espai públic que ocupen ben net, per tal de fer la 
neteja general de tota la via pública. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat. 
 
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigua, SA, sol·licita l’autorització per a 
suspendre el subministrament d’aigua potable els abonats no domèstics que tenen diversos 
rebuts pendents de liquidació. La Junta de Govern Local, per unanimitat, autoritza la 
suspensió.  
 
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigua, SA comunica que han acabat les obres 
d’instal·lació d’un sistema de regulació de la mescla d’aigua de compra i de pou al dipòsit de 
Can Buenos, per import de 10.697,36 euros. (...) La Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones comunica que ha aprovat la 
pròrroga d’execució, fins el 31 de març de 2017, i de justificació fins el 30 de juny de 2017, 
del fons de prestació Finançament de l’àmbit del benestar social (...). La Junta de Govern 
Local es dóna per assabentada de la pròrroga i del termini de justificació de la subvenció.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones comunica que ha aprovat la 
pròrroga d’execució, fins el 30 de juny de 2017 i de justificació fins el 30 de setembre de 
2017 dels ajuts econòmics atorgats dins la línia 2, de suport a l’ocupació de col·lectius en risc 
d’exclusió i de reforç dels serveis socials municipals (...). La Junta de Govern Local es dóna 
per assabentada de la pròrroga i del termini de justificació de la subvenció.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica que s’està 
treballant en l’aprovació d’un nou Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a 
Catalunya. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica 
l’autorització administrativa preceptiva per a la prestació d’un servei de transport d’escolars 
entre Aiguafreda i Vic. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica la 
correcció d’error material de modificació de diversos serveis regulars gestionats per les 
empreses Transportes Castellà, SA, 25 Osona Bus, SA i Empresa Sagalés, SA. La Junta de 
Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 
Transparència comunica que el 25 de gener una secció del Portal de Transparència de 
Catalunya permetrà a qualsevol ciutadà visualitzar ràpidament la informació relacionada amb 
els pressupostos municipals de Catalunya. Aquesta funcionalitat permetrà visualitzar 
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informació rellevant com la despesa per habitant, les partides pressupostàries o el deute i fer 
comparacions entre diferents municipis. La Junta de Govern Local es dóna 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 135/2016. (...), en representació de la Societat Coral la Violeta, per 
arranjar unes humitats, al carrer de Josep Anselm Clavé.  
 
Expedient número 136/2016. (...)  per reforçar la paret de la piscina, al carrer de Jesús.  
 
Expedient número 137/2016. (...) per canviar les plaques de la claraboia, a la ronda de la 
Font Grossa.  
 
Expedient número 138/2016. (...) per arranjar el bany, reparar unes goteres i pintar les 
parets, al carrer de Santa Coloma.  
 
Expedient número 1/2017. (...) per aïllament tèrmic i lligat de les façanes i tancament de 
balcó a casa unifamiliar aïllada, al carrer de Ventallola. No obstant, es condiciona al 
compliment dels requisits que marca la normativa (...). 
 
Expedient número 2/2017. (...) per arranjar el bany, a la carretera de Sant Feliu de Codines.  
 
Expedient número 3/2017. (...) per convertir una porta de garatge en finestra, al carrer de 
Rafael Casanova. 
 
Expedient número 4/2017. (...) per arranjar la cuina i el bany, al carrer de Sant Ignasi de 
Loiola.  
 
Expedient número 6/2017. (...) per arranjar el bany, la cuina i les instal·lacions, a l’avinguda 
de Rodolf Batlle.  
 
Expedient número 8/2017. (...) en representació de Madel Air Technical Diffusion, SA, per a 
la construcció d’una nau de fabricació de reixes difusores d’aire i emmagatzematge de peces 
metàl·liques (2a fase), al polígon industrial la Gavarra.  
No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...).  
 
Expedient número 9/2017. Gas Natural Catalunya, SDG, SA, per fer una rasa de 2 metres 
de llargada per 0,60 metres d’amplada per a la connexió de servei, al carrer del Montseny.  
No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...). 
 
Expedient número 10/2017. (...) per pintar una línia de color groc davant de la porta del 
garatge, al carrer de Jaume Guinovart.  
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4. INFORMES 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta crear el Servei d’Intervenció socioeducativa 
per a infants de 6 a 12 anys, així com per a les seves famílies, a partir del mes de febrer de 
2017 i encarregar-ne als Serveis Socials les gestions de sol·licitud administrativa. 
Canviar la ubicació de l’Espai Jove que actualment està a la ronda de les Tàpies, 47 i  
reubicar-lo al carrer de Rafael de Casanova, 8, i encarregar als Serveis Socials les gestions de 
sol·licitud administrativa del canvi de domicili. Notificar la part dispositiva dels acords al 
registre de la Generalitat de Catalunya i al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.  
 
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS  
 
5.1 S’aprova la despesa de 2.740,05 euros presentada pel regidor d’Esports per pintar les 
ratlles al pavelló vell per portar a terme diferents activitats esportives amb consignació 
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 342 – 21200.  
 
5.2 S’aprova la despresa de 3.055 euros presentada pel regidor d’Esports per polir, abrillantar 
i cristal·litzar el pavelló vell, per portar a terme diferents activitats esportives, amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 342 – 21200.  
 
5.3 S’aprova la despesa de 1.590,27 euros presentada per la regidora de Joventut, relativa al 
dèficit del Casal d’estiu de l’any 2015, d’acord amb la Memòria  final i l’Estat de comptes, 
amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 323 – 
2269903. 
 
5.4 S’aprova la despesa de 3.942,18 euros presentada per l’alcalde relativa a la compra d’un 
monitor Clevertouch Plus Led Android 65” per a l’escola Xoriguer, amb consignació 
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 62600. 
 
5.5 S’aprova la despesa de 500 euros presentada pel regidor de Benestar Social i l’informe de 
la treballadora social, per a la compra de material fungible, per fer front a les despeses inicials 
de l’obertura del Servei d’intervenció socioeducativa per a infants de 6 a 12 anys (Centre 
obert). 
 
5.6 S’aprova la despesa de 2.266,78 euros presentada per la regidora de Medi ambient, 
relativa a l’actualització de l’Auditòria Ambiental, amb consignació específica en el 
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 170 – 22699.  
 
6. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL 
SERVEI D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA EN TEMES DE MEDI AMBIENT I 
SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL 
 
Atès que estem davant un contracte d’obra 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 (...). Hi ha consignació específica en el Pressupost municipal vigent, a la partida de 
despesa 920 – 22703. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, adjudica el Contracte menor del Servei d’Atenció a 
la ciutadania en temes de Medi Ambient i sensibilització ambiental, per import de 8.757 euros 
(sense IVA), l’import del 21% és de 1.838,97 euros. Es faculta l’alcalde per a la signatura de 
tota la documentació que sigui necessària.  
 
7. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA MENOR 
DE L’AMPLIACIÓ DE NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Atès que estem davant un contracte d’obra menor, (no supera els 50.000 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 (...). I segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 23 de gener de 2017. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adjudica a Xavier Muntadas Pujol l’ampliació de 
nínxols del Cementiri municipal, per import de 38.891,75 euros (sense IVA), i l’import del 
21% és de 8.167,27 euros i faculta l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que 
sigui necessària.  
 
Miquel Arisa Coma, exposa la urgència dels punts següents: 
 
a) APROVAR, SI ESCAU, LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ DELS PLANS DEL 
PROGRAMA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta aprovar l’acta de la Comissió de seguiment 
per a la Gestió i l’execució dels plans del Programa  de suport als municipis en matèria de 
prevenció d’incendis forestals.  Facultar el regidor de l’Agrupació de la Defensa Forestal per a 
la signatura de la documentació que sigui necessària i Notificar la part dispositiva de l’acord a 
l’Agrupació de la Defensa Forestal.  
 
b) APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA AL 
PROTOCOL D’EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE LLANÇAMENT EN 
PROCEDIMENTS DE DESNONAMENTS 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta aprovar l’adhesió del Consell Comarcal 
d’Osona al Protocol d’execució de les diligències de llançament en procediments de 
desnonaments. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària i notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.  
 
 


