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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
6 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: 6. Caràcter: ordinària. Data: 6/4/2017. 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 
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general 
Excusa l'assistència 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde  
 
 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 16 
DE MARÇ  
 
El secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per majoria 
absoluta. 
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
Agència de l’Habitatge envia una còpia de la decisió de transmetre un habitatge de protecció 
oficial (...), del carrer de Can Minguet, pel preu màxim de 117.449,32 euros. Josep Paré 
Aregall s’absté de la votació per ser part interessada. La Junta de Govern Local, per majoria 
simple, comunica a l’Agència de l’Habitatge que l’Ajuntament no està interessat en la 
compra.  
 
Aigües Osona envia una còpia de l’Informe de gestió dels mesos d’octubre a desembre de 
l’any 2016. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Ajuntament de Seva comunica que el Ple de l’Ajuntament, de 13 de març de 2017, ha 
aprovat una Moció per exigir la racionalització dels horaris de la línia de Rodalies R3. La 
Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
(...) Convergència i Unió sol·licita una còpia del Pla de seguretat viària per veure els punts 
negres de la carretera de Sant Feliu de Codines i poder fer actuacions. L’alcalde i 
manifesta que, com es va dir en l’últim Ple, els Mossos d’Esquadra han fet estudis de la 
carretera de Sant Feliu de Codines i les seves cruïlles. La Junta de Govern Local, per majoria 
absoluta, comunica al (...) Grup municipal de Convergència i Unió, que l’Ajuntament no té 
Pla de seguretat específic de la carretera i menys quan aquesta no és competència de 
l’Ajuntament sinó de la Diputació de Barcelona.  
 
(...) Convergència i Unió sol·licita l’accés a totes les dades i a la llista d’impagats a 31 de 
desembre de 2016 de l’Electracomercial Centelles, SLU. L’afirmació que fa que és 
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membre del Consell d’Administració de l’Eletracomercial Centelles, SLU no és certa, ja que 
és membre de la Junta general d’empreses esmentada. La Junta de Govern Local, per majoria 
absoluta, comunica al (...) Grup municipal de Convergència i Unió que té a la seva disposició 
a les oficines municipals, cada any, els Comptes Generals aprovats pel Ple de l’Ajuntament, 
en les que s’integren els Comptes de l’empresa de gestió privada.  
 
(...) sol·licita que es penalitzi les persones que no compleixen amb el civisme pel que fas als 
seus animals i que es netegi més sovint el carrer de Sant Miquel dels Sants cantonada 
passatge de les Coromines. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, estima la petició i 
li comunica que s’intentarà controlar les persones del veïnat i que el servei de neteja viària hi 
passi més sovint.  
 
(...) sol·licita que es tornin a pintar les bicicletes que indiquen que hi ha el carril com a 
senyalització horitzontal i també que es revisin els passos de vianants que hi ha prop de les 
escoles per si cal repintar-los. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, comunica a 
(...) que s’analitzarà la seva queixa i, si cal, es portarà a terme la senyalització sol·licitada.  
 
(...) sol·licita autorització per col·locar una estufa de butà durant els mesos d’hivern per tal 
de donar un bon servei a la clientela. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, 
desestima la petició ja que pràcticament l’hivern ja ha passat, no obstant es modificarà 
l’ordenança municipal pel proper hivern.  
 
(...) comunica que la nit de bruixes, per l’acumulació de gent a la plaça Major i el fet d’haver-
hi només un lavabo, no gaire visible, es va concentrar molta gent al bar i com a conseqüència 
es va embussar el vàter, per la qual cosa sol·licita l’import de la reparació de 170 euros. La 
Junta de Govern Local, per majoria absoluta, desestima la petició, ja que les instal·lacions 
únicament les poden utilitzar els clients del bar a l’estar subjectes al dret d’admissió del local.  
 
(...) sol·liciten que els informin de la situació de les obres del carrer de Tarragona i una 
còpia del document que han presentat al jutjat. Segons l’acord de la Junta de Govern Local, de 
18 de febrer de 2016, es va requerir a (...) que havia de demolir la part de l’obra que no 
s’ajusta a la normativa vigent (...) i que el propietari no ha portat a terme i a més va negar 
l’entrada al domicili. L’Ajuntament no pot fer res més, no obstant intentarà convèncer el 
propietari perquè ajusti les obres a la llicència concedida. La Junta de Govern Local, per 
majoria absoluta, corrobora el que ha manifestat anteriorment.  
 
(...) en representació d’Impremta Moderna, sol·licita autorització per col·locar una parada al 
carrer Nou el dia de Sant Jordi. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, estima la 
petició. 
 
(...) sol·licita que es canviï la ubicació de la caseta per a la venda de petards, ja que és 
molt a prop d’habitatges i és en un carrer amb molt trànsit i així s’evitaria el perill 
d’atropellaments. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, desestima la petició, ja que 
l’Ajuntament entén que la ubicació utilitzada és un lloc adequat.  
 
(...) sol·licita autorització per participar en el Programa d’atenció compartida social i 
sanitària durant 10 hores - setmanals, (3 d’abril fins el 31 de desembre de 2017). Atès que el 
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Consorci d’Osona de Serveis Socials està disposat a cobrir les funcions que no podrà fer la 
responsable del servei. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, estima la petició.  
 
(...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, autoritza el pas de la Flama del Canigó 
dins la Festa de Sant Joan i concedeix a Tradicat una subvenció per import de 120 euros amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, a la partida de despesa 920 -22699.  
 
Síndic de Greuges de Catalunya comunica, en relació a la queixa de (...) Grup Municipal de 
CiU, que d’acord amb la darrera informació entén acceptat el suggeriment i dóna per 
finalitzada l’actuació. Sens perjudici d’això, i pel que fa a les conseqüències negatives que 
genera la informació, indica novament que la sol·licitant de la informació està subjecta al 
deure de confidencialitat si la publicació de la informació que se li facilita pot perjudicar els 
interessos de l’ens local o de tercers. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, SA, presenta les analítiques del mes de 
febrer de 2017. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
(...) comunica que té un conjunt d’imatges que considera d’interès per a la col·lectivitat 
pel seu valor informatiu i cultural i que en vol afavorir la preservació i divulgació. És també 
titular de drets d’explotació de part d’aquestes imatges. (...) Aquesta donació i la seva validesa 
queden condicionades al compliment de l’Ajuntament d’un seguit de condicions (...). La Junta 
de Govern Local, per majoria absoluta, accepta l’autorització a realitzar reproduccions digitals 
de la documentació lliurada i les condicions imposades i destinar la documentació a l’Arxiu 
municipal. (...) 
 
Consell Comarcal d’Osona comunica que el 21 de desembre de 2016 el Ple del Consell 
Comarcal ha aprovat inicialment la modificació de les Normes reguladores de l’organització 
especial Osona Turisme. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Consell Comarcal d’Osona comunica que segons el conveni interadministratiu de 
col·laboració per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i desenvolupament de 
diferents programes de l’àrea d’atenció a les persones (...) relatiu al Programa Enxaneta que 
s’ofereix a tots els ajuntaments amb escola d’educació primària. La Junta de Govern Local es 
dóna per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha concedit un ajut econòmic 
dins del Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017 – 2018 (...) per import 
de 174.561,27 euros. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta l’ajut.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica que ha concedit 
un ajut econòmic per a la Millora del pavelló municipal, en el marc de les meses de 
concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, per import de 10.000 euros. La 
Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta l’ajut.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha aprovat la liquidació 
provisional i parcial de les actuacions del Programa complementari de suport a les inversions 
financeres sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals del Pla Xarxa de 
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Governs Locals 2012 – 2015 (...) a 20 de febrer de 2017, resten com pendents de justificar la 
quantitat de 3,41 euros (...). La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha aprovat la liquidació 
definitiva i parcial de les actuacions considerades inversions financerament sostenibles (...) 
del Pla Xarxa de Governs  Locals 2012 – 2015, (...) revoca la quantitat de 15 euros no 
justificats degudament. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha aprovat l’increment de l’ajut 
concedit als ens locals en el marc del Programa complementari de finançament de les llars 
d’infants municipals per al curs 2015-2016 del Pla Xarxa de Govern Locals 2016-2019, per 
import de 23.039,25 euros. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta l’ajut.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica que ha concedit 
l’ajut del fons de prestació Activitats culturals de les festes majors (...) per import de 1.876 
euros. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta l’ajut.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones comunica que s’ha concedit l’ajut 
del fons de prestació Finançament de l’àmbit de benestar social (...) per import de 26.009,10 
euros. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta l’ajut.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local comunica la 
concessió d’un ajut econòmic del fons de prestació Els serveis locals d’ocupació amb 
plataforma telemàtica Xaloc (...) per import de 22.240,47 euros. La Junta de Govern Local, 
per majoria absoluta, accepta l’ajut.  
 
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 5/2017. (...) per reformar la cuina i el bany, al carrer de Vic. 
 
Expedient número 34/2017. (...) per arranjar la cuina i el bany, al carrer de Vic.  
 
Expedient número 36/2017. (...) per fer una paret de tanca al carrer de Jaume Guinovart.  
 
Expedient número 37/2017. (...) per construir un habitatge unifamiliar al carrer de 
Tarragona. No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa 
(...). 
 
Expedient número 39/2017. (...) per instal·lar un ascensor de velocitat reduïda en habitatge 
unifamiliar, al carrer de la Mare de Déu de Núria.  
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Expedient número 40/2017. (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al carrer de Sant 
Ignasi de Loiola. 
 
Expedient número 41/2017. (...) per enguixar l’habitatge, al carrer de Guer.  
 
Expedient número 35/2017. Telefònica, SAU per reubicar i substituir un pal de fusta per un 
de formigó, al carrer de Tagamanent. (...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, 
desestima la petició i requereix a Telefònica, SAU perquè faci la conversió de la línia aèria a 
soterrada fent ús de la infraestructura municipal que hi ha.  
 
3.1 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 
 
Expedient número 258/2001. (...) per la construcció de dos habitatges aparellats, al carrer 
d’Anselm Clavé. (...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda donar la 
llicència de primera ocupació. 
 
4. INFORMES 
 
4.1 La Junta de Govern, per majoria absoluta, aprova l’informe de l’arquitecta municipal, de 
16 de març de 2017, relatiu a la necessitat d’arrencar 6 arbres  per poder començar les obres 
de pavimentació del Cementiri municipal. 
 
4.2 Segons l’acord de la Junta de Govern Local, de 16 de febrer de 2017, relatiu a adjudicar a 
(...) el desbrossament del jardí de la finca del carrer de Jesús, per import de 2.000 euros (IVA 
exclòs). Pren la paraula el secretari i manifesta que no es pot contractar cap empresa que 
tingui deutes amb l’Agència Tributària. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, 
adopta deixar sense efecte l’esmentat acord de la Junta de Govern Local (...). 
 
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS  
 
5.1 S’aprova la despesa de 1.360 euros presentada pel regidor de Cultura per la celebració 
dels 125 anys de l’entitat local Societat Coral la Violeta, per tal que la coral Cantus Firmus 
– Cor Jove – organitzés una sortida a la comarca de Matarranya de l’Aragó durant la Setmana 
Santa, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 
22699. 
 
5.2  S’aprova la despesa de 4.025 euros presentada per la regidora d’Educació, per a la festa 
de Sant Jordi i la de primavera 2017, amb consignació específica en el Pressupost 
municipal vigent, partida de despesa 338 – 2260902. 
 
5.3 S’aprova la despesa de 3.227,79 euros presentada pel regidor de Cultura, relativa la 
compra d’elevadors infantils pel Casal Francesc Macià, amb consignació específica en el 
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 333 - 21200. 
 
5.4 S’aprova la despesa de 149 i 429 euros presentada per l’Alcaldia, per a la compra de dos 
telèfons mòbils, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de 
despesa 920 - 22200. 
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5.5 S’aprova la despesa de 3.835,18 euros presentada per l’Alcaldia, relativa al Certificat de 
titularitat, càrregues i l’expedient de modificació del Projecte de reparcel·lació de Sant 
Pau, expedit pel Registre de la Propietat número 3 de Vic, amb consignació específica en el 
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 - 22604. 
 
5.6 La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda retornar la factura de la quota per 
import de 745,50 euros dels anys 2015, 2016 i 2017 a l’Associació de Municipis per la 
Independència ja que no hi ha consignació pressupostària en el Pressupost municipal.  
 
5.7 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 unanimitat, adopta els acords: 
Aprovar una ajuda econòmica a (...) de la quota de la piscina. 
Aprovar una ajuda econòmica a (...) de 83 euros per fer efectiu a l’escola.  
Aprovar una ajuda econòmica a (...) de 43,50 euros per alimentació i desplaçament a abonar 
directament a Serveis Socials.   
Aprovar una ajuda econòmica a (...) per import de 28,70 euros per desplaçament al SIAD a 
abonar directament a Serveis Socials.   
Aprovar una ajuda econòmica a (...) de 57,40 euros per desplaçament a la feina a abonar 
directament a Serveis Socials.   
 
L’alcade, exposa la urgència dels punts següents: 
 
a) APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES 
 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, l’aprova íntegrament la certificació i els 
preus contradictoris de l’obra denominada Pavimentació del Cementiri municipal, per un 
import de 7.686,53 euros i els preus contradictoris d’execució material per import de 7.323,90 
euros, presentat per HPSA, Construcción y Servicios Medioambientales, SA amb consignació 
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 164 – 61900.  
 
b)APROVAR, SI ESCAU, EL PAGAMENT SEGONS EL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ DE SANT TOMÀS 
– PARMO 
 
(...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta aprovar el pagament per import 
de 6.000 euros, segons el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de Sant 
Tomàs – Parmo, ja que han presentat la justificació que correspon amb consignació específica 
en el Pressupost municipal, partida de despesa 231- 48003, del Pressupost municipal de l’any 
2016. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.  
 
 
 
 


