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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
4 DE MAIG DE 2017 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 8. Caràcter: ordinària. Data: 4/5/2017. 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 
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde  
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general 
 
El president obre la sessió. 
 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 20 
D’ABRIL 
 
El secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat. 
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu comunica l’acord del Ple de l’Ajuntament, de  30 de 
març de 2017, relatiu a la Moció per sol·licitar a les administracions supramunicipals el suport 
necessari i compromís econòmic per prosseguir el procés de regularització d’urbanitzacions 
de Sant Feliu de Buixalleu en dèficits urbanístics. La Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada.  
 
El treballador municipal (...) comunica que ha estat seleccionat per fer el curs que organitza 
la Fundació Ortega Marañón, en concret El Diplomado en Innovación y liderazgo digital en 
las organitzaciones públicas (...). El programa té unes beques de Telefònica que subvencionen 
el 75% dels cost de la matrícula a les persones seleccionades, essent així el cost per 
participant de 240 euros. Sol·licita a l’Ajuntament el suport per a la realització del curs amb 
l’aportació de 240 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, concedeix a (...) un ajut 
econòmic de 120 euros per fer front al cost de la matrícula.  
 
(...) presenten el recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local, del 19 de 
gener de 2017 i al·legacions per ampliar el termini de pròrroga de la llicència d’obres número 
175/2012, per rehabilitar un edifici unifamiliar en testera (...). Segons l’informe de l’arquitecta 
tècnica municipal, de 27 d’abril de 2017. La Junta de Govern Local, per unanimitat estima les 
al·legacions presentades (...) i els concedeix una pròrroga fins el 31 de desembre de 2018 (...). 
Notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada.  
 
(...) presenta al·legacions i recurs de reposició contra el Decret de l’Alcaldia núm. 41/2017, 
de 8 de març de 2017, relatiu al servei de bar de la rambla del Camp de l’Aigua i adjunta el 
document del traspàs del local amb l’autorització d’una pastisseria – cafeteria.  
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Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 28 d’abril de 2017, (...) en aquest local no es 
pot desenvolupar l’activitat de bar. Segons l’informe de l’enginyer municipal, de 20 d’abril de 
2017, en el local esmentat hi ha l’activitat de bar i no la forn de pa que és la llicència que hi ha 
autoritzada. La Junta de Govern Local, per unanimitat desestima el recurs de reposició 
presentat per (...)  en base als arguments esmentats. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona comunica que s’ha suspès la 
citació pel 11 de maig de 2017, part actora: (...), en representació de J. Martínez Cruz i D. 
Almansa Molina i la part demandada: Ajuntament de Centelles i la Generalitat de Catalunya 
(...). La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública comunica que el coeficient d’actualització dels valors 
cadastrals que la Direcció General del Cadastre proposarà incorporar al projecte de Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018, perquè sigui d’aplicació al nostre municipi és 
1,08. La mesura permet apropar els valor cadastrals a l’entorn del 50% del valor de mercat.  
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada i acorda per unanimitat no adherir-se a 
l’aplicació del percentatge pel 2018.  
 
(...), com a secretari de l’Associació administrativa de Sant Pau de Centelles, fa una sèrie de 
preguntes relatives a Sant Pau. Una cop analitzades les preguntes de les persones 
interessades i amb l’assessorament del secretari. La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
acorda donar-hi resposta:  
 
Primer. La simultaneïtat de la tramitació del Projecte de reparcel·lació i d’urbanització S. XV, 
Ciutat Jardí, Sant Pau, no genera conseqüències negatives als propietaris afectats. Cada 
expedient té un període d’exposició al públic i un termini per presentar al·legacions o 
reclamacions. Cal recordar que un sol propietari afectat va aconseguir anul·lar davant els 
tribunals els expedients simplement per no haver tramitat en termini el Projecte 
d’urbanització. 
Segon. En principi no es genera als propietaris una càrrega superior a l’anul·lada per sentència 
notificada a l’Ajuntament, el 4 de març de 2016, sinó tot el contrari, el Projecte de 
reparcel·lació i d’urbanització en tràmit la redueix notablement. 
Tercer. L’Ajuntament va aconseguir una subvenció que ja ha aplicat parcialment a la reducció 
de quotes, però amb l’anul·lació dels expedients en queda una part per aplicar, cosa que es 
farà una vegada s’aprovi definitivament el Projecte de reparcel·lació. Actualment i donada la 
situació, difícilment es podrà obtenir una altra subvenció. 
Quart. El 10% d’aprofitament és irrenunciable. El Projecte de reparcel·lació que s’està 
tramitant estableix la quantia de 450.317,92 euros que no necessàriament han d’aplicar-se a la 
construcció dels habitatges protegits. El Projecte de reparcel·lació opta perquè la cessió del 
10% sigui substituïda per l’equivalent en el seu valor econòmic, però aquest equivalent s’ha 
de destinar a conservar, administrar o ampliar el patrimoni públic municipal. 
Cinquè. La modificació del Projecte de reparcel·lació afecta els propietaris de l’àmbit 
d’execució. Si una entitat bancaria té finques afectades, n’és la propietat i, per tant, se la 
tractarà com tal. 
Sisè. S’ha respost en l’apartat tercer. 
Setè. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat. 
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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.  
 
Consell Comarcal d’Osona envia la sol·licitud d’alta a l’ANICON d’un animal, el propietari 
del qual viu al municipi, per introduir-lo al Registre. Aquest animal ha estat adoptat i sol·licita 
que si cobrem alguna taxa per censar hi hagi la possibilitat que els animals adoptats a una 
protectora quedin exempts de pagar- la. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada i 
estudiarà la proposta.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica la concessió d’una 
subvenció per a la gestió de les biblioteques de la Xarxa de biblioteques municipals de la 
província, per import de 43.062 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, l’accepta.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica la concessió d’una subvenció dins 
el Programa complementari per a la garantia del benestar social, en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Local 2016 – 2019, per import de 37.348,31 euros. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, accepta la subvenció.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència envia una còpia de l’informe sobre la 
Diagnosi econòmica i financera de l’any 2016. La Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència envia una còpia de l’acord aprovat per la 
Junta de Govern de la Diputació, de 30 de març de 2017, relatiu al Programa complementari 
d’escolarització en primera infància per al curs 2016 – 2017, el seu règim regulador i la 
concessió d’ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019.  La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, accepta el programa esmentat.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local envia una còpia del 
Cens d’activitats comercials i de serveis de l’exercici 2016 – 2017.  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 
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 38/2017. (...) per canviar el plat de dutxa, al carrer del Torrent. 
 
Expedient número 49/2017. Gas Natural Catalunya, SDG, SA, fer una cala de 2 metres per 
1 metre per 1 metre per substituir un elèctrode proveta a la xarxa de subministrament de gas, a 
la carretera de Sant Feliu de Codines. No obstant, es condiciona al compliment dels requisits 
que marca la normativa (...). 
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Expedient número 50/2017. (...) per arranjar i pintar una part de l’arrebossat de la façana, al 
carrer de Collsuspina.  
 
Expedient número 55/2017. (...) per reformar i ampliar l’habitatge unifamiliar aïllat, al carrer 
de Tagamanent. No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la 
normativa (...). 
 
Expedient número 47/2017. (...) per construir una piscina, a l’avinguda de Rodolf Batlle.  
No obstant, es vetllarà pel correcte destí dels residus produïts. 
 
2.3 LLICÈNCIA DE FINAL D’OBRA 
 
Expedient número 51/2017. (...) per a la llicència de final d’obra de l’habitatge del carrer de 
Vic. Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de  3 de maig de 2017 (...). La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, acorda donar el final d’obra.  
 
4. INFORMES 
 
Per manca de documentació és deixa l’assumpte sobre la taula. 
 
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 presentada per l’alcalde relativa a la Jornada d’Administració 
Electrònica que es farà el 2 de juny de 2017, per import de 75 euros amb consignació 
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 16200. 
 
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 68 euros per abonar a l’Escola d’Ildefons Cerdà, amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 39,55 euros pel desplaçament a Barcelona, amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 45 euros per les activitats extraescolars a abonar a 
l’AMPA de l’Ildefons Cerdà, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, 
partida de despesa 231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 65 euros per abonar a l’Esplai 100telles, amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
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Aprovar una ajuda econòmica (...) de 71/2017 euros pel desplaçament a Vic, a abonar 
directament a Serveis Socials, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, 
partida de despesa 231-48000. 
Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
6. APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE LES VACANCES DEL PERSONAL 
DE L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2017 
 
(...) Consultat amb les persones interessades i les consideracions manifestades pel secretari de 
la corporació. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Fixar el pla de vacances del 
personal per a l’any 2017 (...). 
 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència de l’assumpte: 
 
a)APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE D’ASSESSORAMENT ENTRE LA 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT 
 
Contracte d’Assessorament entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament per 
assessorar de manera individual i col·laborar en la millora  dels continguts del web en la línia 
dels indicadors Infoparticipa i altres relacionades amb la Llei de Transparència i també en 
relació amb el Decàleg de bones pràctiques de la comunicació pública local. (...) 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: 
Aprovar el Contracte d’assessorament entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
l’Ajuntament, per import de 1000 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


