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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 18 DE 
GENER DE 2018 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: 18/1/2018. 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, ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
DELS DIES 4 DE DESEMBRE DE 2017 I 4 DE GENER DE 2018 
 
L’alcalde proposa aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors que s’aproven 
per unanimitat. 
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
Agència de Residus de Catalunya ha publicat a l’eTauler la Convocatòria d’ajuts per a l’any 
2017 destinats a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals.  La 
Junta de Govern Local es dona per assabentada i ordena que es passi la documentació a la 
responsable de l’Àrea de Medi Ambient. 
 
Agència Catalana de l’Aigua comunica que s’han aprovat 4 convocatòries per atendre les 
subvencions per actuacions municipals i supramunicipals, que ajuden a resoldre els problemes 
de garantia d’aigua, a redactar de plans directors d’abastament, sobreeixidors per xarxes 
d’aigües residuals, comptadors en alta, finançament del transport d’aigua amb camions 
cisternes o obres d’emergència. La Junta de Govern Local es dona per assabentada. 
 
Agència de l’Habitatge de Catalunya envia les instruccions per a les noves repercussions 
per a l’any 2018 dels habitatges que tenim en conveni. La Junta de Govern Local es dona per 
assabentada i ordena que es passi la documentació als Serveis Socials de l’Ajuntament.  
 
(...) en representació de Nils Tecnologia Alimentària, SL, sol·licita un 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. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, desestima la petició atès que la tarifa actual és la que correspon. 
 
(...) en representació de l’Escola Pia de Granollers, sol·licita la possibilitat que una alumna 
pugui fer les pràctiques a l’Ajuntament, ja que viu al municipi i està fent el Programa de 
Formació i Inserció. La Junta de Govern Local, per unanimitat, estima la petició i facultar a 
l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària.  
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(...) sol·licita un avançament del sou (...) de gener de 370 euros, per fer front a despeses 
particulars. La Junta de Govern Local, per unanimitat, estima la petició.  
 
(...) en representació de l’Associació de Sant Antoni Abat, presenta el Pla de Seguretat per a 
la Festa de Sant Antoni Abat de 2018. La Junta de Govern Local l’aprova íntegrament.  
 
Consell Comarcal d’Osona comunica que s’ha obert el termini per sol·licitar les 
subvencions als en locals, per les despeses de la redacció i l’actualització de plans directors 
del servei municipal d’aigua. La Junta de Govern Local es dona per assabentada. 
 
Consell Comarcal d’Osona envia el Certificat de l’aprovació i el text del conveni tipus de 
col·laboració entre el Consell Comarcal i els ens locals de la comarca per a la realització del 
Programa treball i formació 2017 adreçat a persones en atur que hagin esgotat prestacions i/o 
subsidis. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar l’esmentat Conveni de 
col·laboració. Facultar l’alcalde per a signar la documentació que sigui necessària. Notificar 
la part dispositiva de l’acord.  
 
Consell Comarcal d’Osona comunica que ha nomenat un nou conseller delegat de Turisme 
que és el responsable polític de la promoció turística comarcal a través de l’organisme 
especial Osona Turisme. La Junta de Govern Local es dona per assabentada. 
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que ha desestimat la 
sol·licitud del recurs material consistent en la cessió en propietat dels fanals fotovoltaics 
autònoms, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016, per la valoració més baixa i manca 
de recursos. La Junta de Govern Local es dona per assabentada. 
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica l’autorització a 
l’Ajuntament de les obres de manteniment d’accés, a la C-1413b del PK 16+020 al 16+028, 
(...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, ordena que es passi la documentació als 
serveis tècnics municipals per al seu coneixement i als efectes que calgui.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica 
l’autorització per portar a terme les obres del Projecte Execució del projecte constructiu de 
millora local. Reparació del tram de la C-17 entre PK 43+050 i el 43+550. Tram: Centelles – 
Seva. (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, ordena que es passi la documentació als 
serveis tècnics municipals per al seu coneixement i als efectes que calgui. 
 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
comunica que (...)  ha presentat la sol·licitud per a la celebració de la Festa dels Tonis 2018, el 
20 de gener. 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 1/2018. (...) per reformar un habitatge afectant elements estructurals, a 
l’avinguda d’Ildefons Cerdà. No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que 
marca la normativa (...). 

4. INFORMES 
 
4.1 Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 9 de gener de 2018, relatiu a l’Itinerari per 
a vianants des de la carretera C-1413b, des del carrer de Vinaròs fins el pont del riu Congost 
de Balenyà. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova íntegrament l’informe i acorda 
que es passi una còpia a la Diputació de Barcelona, a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.  
 
4.2 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 3 de gener de 2018, relatiu a la 
baixa de l’activitat de l’Hostal de Santa Coloma, SL, i demana que s’anul·li la Taxa de 
clavegueram. La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima la sol·licitud ja que es 
presta el servei.  
 
4.3 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 3 de gener de 2018, relatiu a la 
sol·licitud de la devolució de la Taxa de clavegueram de la finca del carrer de Josep Anselm 
Clavé (...). La Junta de Govern Local, de 6 d’abril de 2017, va concedir la llicència de primera 
ocupació de l’habitatge (...) i l’habitatge (...) es troba en fase d’acabat i han de demanar una 
nova llicència d’obres, ja que està caducada. La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
desestima la sol·licitud per les raons abans exposades.  
 
4.4 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 4 d’octubre de 2017, relatiu a la 
legalització de les obres de substitució de l’escala que hi ha en el pati del carrer d’Antoni 
Gaudí (...).  Atès que l’ampliació de l’escala suposa un perill per als veïns (...). Fins avui no 
ha donat compliment dels requeriments de les Juntes de Govern Local, de 6 de juliol i 4 
d’octubre de 2017. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:  Requerir 
novament a (...), perquè en dos mesos legalitzi i sol·liciti les obres que ha portat a terme sense 
la preceptiva llicència municipal i les adapti a la normativa del Pla General d’Ordenació 
Municipal. Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
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:  
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 90 euros, per les despeses del menú Low Cost que 
gestionarà els Serveis Socials amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, 
partida de despesa 231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 100 euros, a abonar directament a l’Electracomercial 
Centelles, SLU amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de 
despesa 231-48000. 
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Aprovar una ajuda (...) de 80 euros, per les colònies a abonar a l’escola Sagrats Cors, amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
Aprovar una ajuda (...) de 480 euros, per l’entrada d’un habitatge, a abonar a la usuària, amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 100,33 euros, a abonar directament a Sorea, SA amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 310 euros, per a abonar el lloguer al propietari amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 29,40 euros, per a les despeses del transport que 
gestionarà els Serveis Socials, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, 
partida de despesa 231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 840 euros, a abonar a la Residència Sant Gabriel, amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 104 euros, per les despeses del gasoil a abonar a la 
usuària amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-
48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 116,02 euros, a abonar a l’Electracomercial Centelles, 
SLU amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-
48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 142,12 euros, a abonar a l’Electracomercial Centelles, 
SLU amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-
48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 202,09 euros, a abonar a Gas Natural de Catalunya, SA 
amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 76,58 euros, a abonar a l’Electracomercial Centelles, 
SLU amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-
48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 229,71 euros, a abonar a l’Electracomercial Centelles, 
SLU amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-
48000. Notificar la part dispositiva dels acords.  
 
S’aprova la despesa presentada per l’alcalde per a la renovació de la subscripció anual de 
l’Autodesk, per import de 1.829,52 euros (IVA inclòs) amb consignació específica en el 
Pressupost municipal vigent partida de despesa 920 – 21600. 
 
S’aprova la despesa presentada pel regidor de Qualitat Urbana i Mobilitat, per a la compra de 
6 armilles antibales a l’empresa Fabrica Española de Confecciones, SA, per import de 
689,70 euros (IVA inclòs) amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent 
partida de despesa 920 – 22103. 
 
6. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A 
L’ASSESSORAMENT PER A L’IMPLANTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ 
ELECTRÒNICA 
 
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 
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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:  
 
Contractar els serveis de Jaime Casals Esojo (...) per fer la transició a una administració 
electrònica i una diagnosi de l’estat actual de l’Ajuntament, per 24 hores/setmanals, pel preu 
cert de 24 euros/hora (IVA no inclòs). El servei començarà el 19 de gener de 2018 fins el 18 
de gener de 2019. 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, L’ADQUISICIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT D’UN VEHICLE PER A LA POLICIA LOCAL 
 
Atesa la necessitat de l’adquisició d’un vehicle 4 x 4 pel servei de la Policia local. (...). La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar el plec de condicions particulars i 
tècniques per a la contractació del subministrament d’un vehicle 4 x 4 pel servei de la Policia 
local. Convidar tres empreses a participar en el procés negociat sense publicitat.  
 
8. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRA PER A LA 
RESTAURACIÓ DE LA FONT I DE L’ESCULTURA DEL SAGRAT COR DE LA 
PLAÇA MAJOR  
 
Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 4 de setembre de 2017, relatiu a la restauració 
de la font i de l’escultura del Sagrat Cor de la plaça Major. S’ha demanat pressupost a tres 
empreses, en concret:  
 4 Restaura, SCP, per import d’11.181,60 euros, IVA inclòs. 
 Geztio, per import de 22.744,27 euros, IVA inclòs. 
 Sílvia Marín, per import de 20.303,80 euros, IVA inclòs.  

 
Estem davant un contracte d’obra menor, ja que 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 unanimitat, adopta: Adjudicar a l’empresa 4 
Restaura, SCP, per import d’11.181,60 euros, IVA inclòs, la restauració de la font i de 
l’escultura del Sagrat Cor de la plaça Major. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la 
documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
 
9. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 188 DE L’ANY 2017 
 
Segons el Decret de l'Alcaldia número 188 de l’any 2017. La Junta de Govern Local, 
unanimitat, el ratifica íntegrament. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.  
 
 
 


