EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE
FEBRER DE 2018 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: 15/2/2018. 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 DEL 18 DE GENER
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per
unanimitat.
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
Ajuntament de l’Ametlla del Vallès comunica que l’entitat 480 RUN organitza la cursa de
muntanya amb un circuït que passa pel nostre municipi i sol·licita l’autorització de pas pel
terme. La Junta de Govern Local, per unanimitat, estima la petició sense perjudici de
l’autorització a terceres persones, si és el cas.
(...) en representació de la Volta ciclista a Catalunya, comunica que el 21 de març es fa la 3a
etapa de la 98 Volta Ciclista a Catalunya i inclou el pas pel municipi d’acord amb
l’itinerari i els horaris, es calcula que el pas entre el primer motorista i el final de la cursa és
entre 15 i 35 minuts. La Junta de Govern Local, per unanimitat, estima la petició sense
perjudici de l’autorització a terceres persones, si és el cas.
Agència Catalana de l’Aigua comunica que l’1 d’agost de 2017 es va aprovar el Programa
de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca
fluvial de Catalunya. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
(...) en representació de Nils Tecnologia Alimentària, SL, sol·licita una modificació de
l’epígraf de la quota tributària de la Taxa del servei de recollida, transport i tractament de
residus comercials del local del carrer del Purgatori del polígon industrial la Gavarra i aporta
el rebut conforme té una empresa contractada per a la recollida de residus. La Junta de Govern
Local, per unanimitat, autoritza a la responsable de l’Àrea de padrons que faci el canvi
d’epígraf a establiments fins a 500 metres SL (...).
(...) sol.licita que se li anul·li la Taxa de residus comercials de la fusteria situada a
l’avinguda d’Ildefons Cerdà, ja que els pocs residus que genera els reutilitza en el seu negoci
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durant l’hivern. La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima la petició perquè es
presta el servei de recollida de residus.
(...) comunica que des del mes d’octubre de l’any 2014 ha fet una reducció de la jornada
laboral per motius de conciliació familiar i sol·licita poder tornar a fer les 37,50
hores/setmanals (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, estima la petició i ordena que
el passi a la responsable del servei per al seu coneixement i als efectes que calgui.
Jutjat del Contenciós Administratiu 3 de Barcelona comunica el recurs núm. 456/2017 –
V, Procediment: Recurs ordinari, Part actora: IGE BCN, SL, (concessionari del servei de la
Piscina municipal coberta), Part demandada: Ajuntament. La Junta de Govern Local es dona
per assabentada.
(...) sol·licita que es modifiqui la Taxa per gestió de residus comercials, ja que van tancar la
botiga i es dediquen a la venda en línia, al carrer de la Mare de Déu de Montserrat. La Junta
de Govern Local, per unanimitat, desestima la petició perquè es presta el servei.
(...) en representació d’Obres i Serveis Presseguer, SL, presenta la Memòria del servei de
neteja viària, la recollida de rebuig i el servei de la gestió de la deixalleria de l’any 2017.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la Memòria (...) presentada per Obres i
Serveis Presseguer, SL i acorda que es passi una còpia a la regidora de Medi Ambient.
(...) en representació de la Unió General de Treballadors, sol·licita la cessió d’un espai per
informar als treballadors de la propera convocatòria d’eleccions sindicals. La Junta de
Govern, per unanimitat, comunica a (...) que la sala de Vidre del Casal Francesc Macià està a
la seva disposició, no obstant s’haurà de posar en contacte amb la persona responsable pe
concretar el dia i l’hora.
(...) sol·licita autorització per col·locar un làpida al nínxol de lloguer on han enterrat la
seva mare, ja que no feia els dos anys de la mort del pare, fins que es pugui traslladar al
nínxol familiar. La Junta de Govern Local, per unanimitat, estima la petició, ja que és una
situació de caràcter temporal.
Consell Comarcal d’Osona comunica que s’ha atorgat el permís per a l’abocament d’aigües
residuals a l’empresa Embutidos la Riera, SL, a la ronda de la Font Grossa del polígon
industrial la Gavarra. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones comunica que ha aprovat una
pròrroga d’execució fins el 31 de març de 2018 i de justificació fins el 30 de juny de 2018, del
fons de prestació Finançament de l’àmbit de benestar social, atorgat per acord de la Junta de
Govern Local de 23 de febrer de 2017, en el marc de la convocatòria per a l’any 2017 del Pla
Xarxa de Govern Locals 2016 – 2019. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones comunica que ha aprovat una
pròrroga d’execució fins el 30 de juny de 2018 i de justificació fins el 30-9-2018, del suport
econòmic atorgat en desenvolupament del Programa complementari per a la garantia del
benestar social, en el marc del Protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 –
2019, per import de 37.348,31 euros. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
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Diputació de Barcelona comunica que s’ha fet l’anunci d’informació pública del Projecte
itinerari de vianants a la carretera 1413B entre el carrer de Vinaròs fins el pont del riu
Congost a Balenyà. La Junta de Govern Local es dona 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 126/2017 (...) per arranjar el bany, la cuina i fer una habitació, al mas El
Martral.
Expedient número 140/2017 (...) per fer un envà per aïllar la façana lateral de l’habitatge, a
l’avinguda d’Ildefons Cerdà.
Expedient número 141/2017. Gas Natural Catalunya, SDG, SA, per fer una rasa de 0,40
metres d’amplada per 1 metre per a la connexió de servei, a l’avinguda de Rodolf Batlle. No
obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...).
Expedient número 142/2017. (...) en representació de Jaivadiser, SL, per ampliar el local, al
carrer del Palau dels Comtes.
Expedient número 143/2017. Gas Natural Catalunya, SDG, SA, per fer una rasa de 0,40
metres d’amplada per 1 metre per a la connexió de servei, a l’avinguda d’Ildefons Cerdà. No
obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...).
Expedient número 2/2018. (...) per arranjar el bany, al carrer de Jaume Guinovart.
Expedient número 3/2018. (...) per fer una paret de tanca de la finca de 2 metres de llarg per
1,80 metres d’alçada, al carrer de Rafael Casanova.
Expedient número 4/2018. Gas Natural Catalunya, SDG, SA, per fer una rasa de 0,40
metres d’amplada per 1 metre per a la connexió de servei, al carrer de la Mare de Déu de
Núria, cantonada carrer de Manlleu. No obstant, es condiciona al compliment dels requisits
que marca la normativa (...).
Expedient número 5/2018. (...) per posar un plat de dutxa, al carrer de Sant Joan.
Expedient número 7/2018. (...) per arranjar la cuina, al carrer de Vic.
Expedient número 8/2018. (...) per arranjar l’entrada, a Can Manescal. No obstant, es
condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...).
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Expedient número 6/2018. (...) per adaptar el bany de la planta baixa, al carrer del Fortuny.
Expedient número 11/2018. (...) per legalitzar les obres de reforma del mas El Martral.
Expedient número 12/2018. (...) en representació d’Electradistribució Centelles, SLU, per
fer una rasa per a la instal·lació d’una nova línia aèria i subterrània de baixa tensió a 400 V
per un nou subministrament, al carrer de Jesús fins la travessia de Catalunya.
Expedient número 13/2018. (...) per reformar la cuina, a la carretera de St. Feliu de Codines.
Expedient número 14/2018. (...) per canviar armaris de la cuina, al carrer de Torras i Bages.
3.2 PRÒRROGA D’OBRES
Expedient número 10/2016. (...) per reformar i ampliar un habitatge unifamiliar aïllat (2a
fase), al carrer de la Saleta de la urbanització de Sant Pau. D’acord amb l’informe de
l’arquitecta tècnica municipal de 9 de febrer de 2018. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, concedeix una pròrroga fins el 18 de febrer de 2019 a la llicència esmentada.
4. INFORMES
Per manca de documentació es deixa l’assumpte sobre la taula.
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
5.1 S’aprova la despesa presentada per l’alcalde per a la renovació anual de la llicència
Acronis Backup 11 i 12, per import de 137,78 euros amb consignació específica en el
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 62600.
5.2 S’aprova la proposta presentada pel regidor de Qualitat urbana i mobilitat, per abonar una
gratificació extraordinària en concepte de les hores treballades fora de la jornada laboral i
fer les retencions de l’IRPF i de la Seguretat Social als Agents 1010, 1111, 1023, 1015 i 1007
(...). Comunicar a Tresoreria que efectuï el pagament.
5.3 S’aprova la proposta presentada pel regidor de Qualitat urbana i mobilitat, per abonar una
gratificació extraordinària de les hores treballades fora de la jornada laboral normal, en
concepte de treballs extraordinaris realitzats a conseqüència del temporal de neu de l’ 11 i 12
de febrer (...).
5.4 S’aprova la despesa presentada pel regidor d’Esports, relativa a la subvenció per
l’organització de la 98a Volta Ciclista a Catalunya, per import de 2.000 euros, amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 342 – 46000.
6. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE LA NAU
INDUSTRIAL AL CARRER DE L’OLLIC
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Formalitzar el contracte
d’arrendament entre l’Ajuntament i (...), en representació de Varis M. Associats, SL, de la nau
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industrial situada al carrer de l’Ollic, per un període dels mesos de novembre del 2017 al març
del 2018, per import de 1.815 euros/mensuals (IVA inclòs) i una fiança de 3.000 euros, per
emmagatzemar material i els gegants. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la
documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
7. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR PER A LA RENOVACIÓ DE
LA FUSTERIA DE L’EDIFICI DE L’ESPAI JOVE, SITUAT AL CARRER DE
RAFAEL CASANOVA
Atès que estem davant un contracte de servei menor, (no supera els 150.000 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 els acords: Adjudicar a
l’empresa Fusteria i Aluminis Jordi, SL, la renovació de la fusteria de l’edifici de l’Espai jove,
situat al carrer de Rafael Casanova, per import de 13.749,34 euros (sense IVA), l’import del
21% d’IVA és de 2.887,36 euros, ja que és l’oferta més econòmica. Facultar l’alcalde per a la
signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
8. APROVAR, SI ESCAU, LA MEMÒRIA DEL SERVEI DE L’ARXIU MUNICIPAL
DE L’ANY 2017
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la Memòria del Servei d’Arxiu municipal
de l’any 2017.
9. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 18 DE L’ANY 2018
S’aprova la urgència exposada per l’alcalde en relació:
a)APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova íntegrament la certificació de l’obra
denominada Reforma de les piscines exteriors municipals, per import de 81.705,78 euros,
presentada per l’empresa Vialitat i Serveis, SLU. Atès l’informe favorable de l’arquitecta
tècnica municipal en els que s’inclouen als preus contradictoris, de gener de 2018, amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, en concret la partida de despesa 342
– 61900.
b)APROVAR, SI ESCAU, EL RÈNTING DELS EQUIPS MULTIFUNCIONS BLANC
I NEGRE I COLOR
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 majoria absoluta, adopta els acords:
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Adjudicar a l’empresa Sistemes i Mètodes Reprogràfics, SL (SIMERSA) el servei de rènting
dels equips multifuncions blanc i negre i color, per import de 366,18 euros/mensuals (IVA
inclòs), per als departaments de l’Ajuntament, pel termini de 1 any. Facultar l’alcalde per a la
signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord
a la interessada.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.
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