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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2 DE 
MARÇ DE 2017 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, 
DE PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 
Sessió número: 4. Caràcter: ordinària. Data: 2/3/2017. 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 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde  
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general 
Excusa l'assistència 
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde 
 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 16 
DE FEBRER 
 
El secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per majoria 
absoluta. 
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
Associació Catalana de Municipis comunica la quota d’associat per a l’any 2017, per import 
de 1.494 euros. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda que no es faci efectiva 
la quota ja que no hi ha consignació pressupostària en el Pressupost municipal vigent.  
 
(...) grup municipal de Convergència i Unió de Centelles, sol·licita el canvi de nom del grup 
municipal de Convergència i Unió a grup municipal Partit Demòcrata. (...). La Junta de 
Govern Local, per majoria absoluta, desestima la petició, ja que no han presentat la 
documentació que acrediti la dissolució del partit de Convergència. 
 
Consorci per a la Normalització Lingüística comunica la liquidació i l’estat de comptes de 
l’any 2015 i el saldo disponible a 10 de febrer de 2017 que és de 617,11 euros. La Junta de 
Govern Local es dóna per assabentada.  
 
(...) en representació d’Estabanell y Pahisa, SA, comunica que la nau situada al carrer del 
Fortuny s’ha de deixar a disposició de la propietat a partir del 15 de març de 2017. La Junta 
de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
(...) sol·licita que s’ampliïn les voreres del carrer de la Font Calenta, ja que és un carrer de 
doble sentit de circulació, l’estacionament és en bateria i és impossible passar per les voreres 
amb un cotxet o amb cadira de rodes. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda 
que estudiarà la problemàtica i s’intentarà solucionar al més aviat possible.  
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(...) en representació de Motor Club Sabadell, sol·licita autorització per passar per la carretera 
C1413b, el XVIII Ral·li de la llana trofeu autosi, l’1 d’abril de 2017. La Junta de Govern 
Local, per majoria absoluta, estima la petició sense perjudici a terceres persones 
 
(...) sol·licita que es canviïn les bandes que hi ha davant de l’escola Xoriguer ja que són 
excessives i fan malbé els cotxes de la gent que hi passa 4 cops al dia. La Junta de Govern 
Local, per majoria absoluta, que s’intentarà solucionar la problemàtica descrita.  
 
(...) sol·licita que es netegi el carrer de Josep M. Folch i Torres, ja que poques vegades 
passa la màquina i pensa que també han de fer un manteniment al carrer. La Junta de Govern 
Local, per majoria absoluta, comunica que (...) la màquina escombradora passa per aquest 
carrer amb una freqüència de 15 dies, ja que no és un carrer obert. En tots els municipis és 
habitual que la freqüència de neteja en carrers sense sortida sigui menor que en els de 
circulació oberta. L’operari encarregat ens ha fet saber que el carrer es neteja en la seva 
totalitat, a no ser que hi hagi cotxes aparcats que impedeixin fer-ho en alguna zona. 
L’Ajuntament vetllarà perquè el servei es porti a terme correctament. Notificar  la part 
dispositiva de l’acord a (...). 
 
Odournet, SL, comunica la resposta a l’Ajuntament relativa a la Proposta d’assessorament 
tècnic per a la redacció d’una ordenança d’olors al municipi  i presenta l’oferta per a la 
redacció. 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. (...) Hi ha consignació específica en el Pressupost municipal vigent, 
en concret a la partida de despesa 920 – 2002706.  
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adjudica a Odournet, SL el contracte menor 
de servei per a l’Assessorament tècnic per a la redacció d’una ordenança d’olors, per preu cert 
de 1.500 euros (IVA exclòs). L’import de l’IVA, El 21% és de 315 euros. Faculta l’alcalde 
per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de 
l’acord.  
 
(...) comunica que quan plou surten moltes rates al final del carrer de Jesús, ja que els forats 
no tenen reixes i sol·licita que se’n col·loquin per tal d’evitar aquesta problemàtica que 
perjudica al veïnat. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda que estudiarà la 
problemàtica i s’intentarà solucionar al més aviat possible.  
 
Servei Català de Trànsit de Barcelona envia una còpia de l’escrit presentat per l’Associació 
Esportiva Volta Ciclista a Catalunya i sol·licita l’autorització per celebrar la 97a Volta 
Ciclista a Catalunya, del 20 a 26 de març de 2017. La Junta de Govern Local, per majoria 
absoluta, l’autoritza.  
 
(...) sol·licita que s’anul·li la Taxa de recollida de residus domèstics d’un habitatge del 
carrer del Mig ja que actualment només hi ha un habitatge on hi viuen i l’altre han donat de 
baixa l’aigua i l’electricitat per tant no hi ha possibilitat de ser un habitatge. (...) 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: 
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Que la responsable de l’Àrea de Padrons doni de baixa la Taxa de recollida domiciliària 
d’escombraries de l’habitatge esmentat i estimar la petició de (...) ja que ha aportat la 
documentació que ho. Notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada.  
 
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigua, SA comunica el pressupost de Substitució 
de l’estació de bombament del dipòsit de can Buenos, per import de 20.353,91 euros. La Junta 
de Govern Local, per majoria absoluta, aprova que es portin a terme els treballs. 
 
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigües, SA, presenta l’Estat de comptes de l’any 
2016 amb un saldo a favor de l’Ajuntament per import de 4.183,70 euros que ho rebrà en 
concepte de Cànon. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda acceptar 
l’abonament.  
 
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 majoria absoluta, autoritza la 
suspensió.  
 
Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, SA, presenta les analítiques del mes de 
gener de 2017. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat. Servei Jurídic Administratiu 
comunica que ha desestimat l’actuació Disseny de polítiques locals d’habitatge i rehabilitació, 
en el marc del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019. La Junta de 
Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha aprovat la pròrroga d’ofici 
del termini d’execució fins el 30 d’abril de 2017 i del termini màxim de justificació fins el 30 
de juny de 2017 del fons de prestació d’Equips de digitalització i emmagatzematge, atorgats 
en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 
2019. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta la pròrroga.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. Institut Jaume Callís comunica que, 
com cada any, convoca per a l’any 2017 els Premis Literaris d’àmbit comarcal per als 
alumnes de tots els centres (públics i concertats) d’Osona i que es lliuraran la diada de Sant 
Jordi. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
comunica que han registrat l’explotació de la subexplotació cabrum, augment de l’oví i 
reducció del boví de l’explotació Can Cua, a nom de la Granja Fabré, SL. 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. El secretari 
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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 21/2017. 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 Nou. No obstant, 
es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...). 
 
 
Expedient número 22/2017. 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 de Sant Ignasi de 
Loiola. No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...). 
 
Expedient número 23/2017. (...), en representació (...), per adequar l’interior, canviar els 
paviments, arranjar les humitats, el bany i la cuina. Canviar la fusteria exterior i pintar la 
façana, al mas la Plantada.  
 
Expedient número 24/2017. (...), en representació de la Comunitat de propietaris, per fer una 
rampa d’accés  a l’entrada de l’edifici, a la rambla del Camp de l’Aigua.  
 
3.2 PRÒRROGA D’OBRES 
 
Expedient número 10/2016. (...) per reformar i ampliar un habitatge unifamiliar aïllat (2a 
fase), al carrer de la Saleta (...). La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, concedeix a 
(...) una pròrroga fins el 18 de febrer de 2018 a la llicència d’obres (...).   
 
4. INFORMES 
 
4.1 Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 17 de febrer de 2017, relatiu a la llicència 
d’obres número 16/2017, (...), per sanejar el mur de pedra, al carrer de Roda Milans de 
Sant Pau. El secretari pren la paraula i manifesta que l’actuació està dins del Pla Parcial, 
sector XV – Sant Pau, (...) pel qual no és possible atorgar llicències urbanístiques fins que 
s’hagi aprovat definitivament el Projecte de reparcel·lació, no obstant, segons l’informe tècnic 
es tracta d’una obra que no requereix autorització prèvia sinó una simple comunicació a 
l’Ajuntament, i l’actuació no afecta al planejament vigent. La Junta de Govern Local, per 
majoria absoluta, aprova íntegrament l’informe i acorda que es comuniqui a (...).  
 
4.2 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 27 de febrer de 2017, relatiu a 
col·locar les taules i les cadires a la via pública sense la preceptiva autorització 
municipal i segons la documentació fotogràfica que consta en l’expedient estan col·locades o 
apilades com a magatzem a la via pública. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, 
adopta: Requerir als propietaris dels bars Can Pequeño, La Plaça, Tapa El Cau, El Trabuc, El 
Via, La Violeta, El Portal i El Secret perquè en el termini de quinze dies, des de la recepció de 
l’acord, presentin la sol·licitud per a obtenir l’autorització necessària per a l’ocupació de la 
via pública amb taules i cadires. En cas d’incompliment es donarà ordre al servei perquè les 
les retirin.  
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5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS  
 
5.1 Segons la descripció del servei de la policia local i la proposta de gratificació 
extraordinària realitzada pel regidor de Seguretat Ciutadana,  relativa a la plena 
disponibilitat horària per la manca de personal. La Junta de Govern Local, per majoria 
absoluta, adopta: Abonar la quantitat de 150 euros/nets el mes de febrer com a gratificació 
extraordinària per la plena disponibilitat horària i fer les retencions de l’IRPF i de la Seguretat 
Social a (...). Notificar a Tresoreria que efectuï el  pagament. 
 
5.2 S’aprova la despesa de 9.043,66 euros (IVA inclòs) presentada pel regidor d’Esports, per 
portar a terme la Revisió, posada en marxa i manteniment de les dues piscines públiques 
d’estiu, per part de l’empresa Líquid Disseny i Construcció de Piscines, SL, amb consignació 
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 342 – 21200. 
 
5.3 Segons els expedients (...), 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 absoluta, adopta els acords: 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 96,48 euros pel transport a gestionar directament pels 
Serveis Socials.  
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 300 euros per abonar el lloguer.  
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 240 euros pel menjador del Centre de dia i a abonar 
directament a la Residència Sant Gabriel.  
 
5.4 S’aprova la despesa de 370,26 euros (IVA inclòs) presentada per l’alcalde relativa a 
l’adquisició d’un disc dur WD 3TB i l’Acronis Backup per estació de treball Windows, amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 62600. 
 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència de l’assumpte: 
 
a)APROVAR, SI ESCAU, DE L’OBRA MENOR DE REPARACIÓ DE 
L’ENFONSAMENT DEL TRAM DES DE LA PLAÇA DELS ÀNGELS FINS A LA 
CRUÏLLA DEL CARRER DE L’ESTACIÓ DE L’AVINGUDA D’ILDEFONS CERDÀ 
 
Atès que estem davant un contracte de servei 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 (...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Adjudicar a l’empresa 
Obres i Serveis Presseguer, SL, l’obra menor de reparació de l’enfonsament del tram des de la 
plaça dels Àngels fins a la cruïlla del carrer de l’Estació de l’avinguda d’Ildefons Cerdà, en 
concret claveguera general i formació de caixa de paviment, a l’avinguda d’Ildefons Cerdà, 
per import de 25.521,22 euros (IVA exclòs). L’import de l’IVA, el 21% és de 5.359,45 euros. 
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.  
 
 


