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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20 DE 
NOVEMBRE DE 2019 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 7. Caràcter: ordinària. Data: 20/11/2019. Horari: 20 hores. Lloc: sala 
de la Junta de Govern Local 
 
Assistents 
Josep Paré Aregall, alcalde president 
Josep Arisa Argemí, tinent d’alcalde 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde 
Dolors Calm Morera, tinenta d’alcalde  
Francesc d’A. Serras Ortuño, secretari 
 
El president obre la sessió. 
 

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 6 DE NOVEMBRE DE 2019 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del 6 de novembre  que 
s’aprova per unanimitat. 
 
2. LLICÈNCIES 
 
2.1 OBRES  
 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir les llicències per a les 
actuacions urbanístiques que s’esmentaran a continuació: 
 
Expedient núm. 2414-0081/2019 (...) per arranjar el bany i canviar les finestres de 
l’habitatge, al carrer del Fortuny.  
 
Expedient núm. 2414-0107/2019 (...) per acabar la tanca perimetral de la granja en, 
al carrer del Mas Llavina.  
 
Expedient núm. 2414-0109/2019 (...) construir una piscina, al carrer de Mossèn 
Josep Ubach.  
 
Expedient núm. 2414-0110/2019 (...) arranjar les façanes i pintar-les, a la plaça 
Vella.  
 
Expedient núm. 2414-0111/2019 (...) en representació de la Comunitat de 
propietaris, per arranjar unes rajoles del terrat, al carrer de Sant Joan.  
 
Expedient núm. 2414-0112/2019 (...) per arranjar el bany, al carrer der la Mare de 
Déu de Montserrat.  
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Expedient número 2414-0113/2019. Nedgia Catalunya, SA, per fer una rasa per a la 
connexió de servei, al carrer de Sant Josep. No obstant, es condiciona, al 
compliments de la normativa vigent (...)  
 
Expedient núm. 2414-0114/2019 (...) per canviar el mosaic de l’entrada de la casa al 
carrer de Fortià Solà. Josep Paré Aregall s’absté de la votació per ser part 
interessada.  
 
Expedient núm. 2414-0115/2019 (...) per treure el terra de l’habitatge i deixar el que 
hi havia inicialment, al carrer de Rafael Casanova.  
 
Expedient núm. 2414-0116/2019 (...) per arranjar el paviment de la terrassa, al 
carrer de Riumundé.  
 
Expedient núm. 2414-0117/2019 (...) per enguixar i pintar el garatge, al carrer de la 
Font Calenta.  
 
Expedient núm. 2414-0118/2019. Nedgia Catalunya, SA, per fer una rasa i la 
connexió de servei, al carrer de Tarragona. No obstant, es condiciona al compliment 
de la normativa vigent (...) 
 
Expedient núm. 2414-0121/2019 (...) en representació de Dorseran Serveis de la 
Construcció, SL, per impermeabilitzar una part de la façana, al carrer del Serrat.  
 
Expedient núm. 2414-0122/2019. Nedgia Catalunya, SA, per fer una rasa i la 
connexió de servei, al carrer d’Aiguafreda. No obstant, es condiciona al compliment 
de la normativa vigent:  
 
Expedient núm. 2414-0123/2019 (...) per arranjar la cuina, al carrer de la Indústria, 8.  
 
Expedient núm. 2414-0124/2019 (...) per enderrocar envans i arranjar el bany, al 
carrer de Vic.  
 
Expedient núm. 2414-0126/2019 (...) en representació de la Comunitat de 
propietaris, per arrebossar i pintar la façana, al carrer dels Teixidors.  
 
Expedient núm. 2414-0127/2019 (...) per pintar la ratlla groga davant de la porta del 
garatge, a la ronda de les Tàpies.  
 
Expedient núm. 2414-0128/2019 (...) per arranjar el bany, al carrer de la Mare de Déu 
de Montserrat.  
 
Expedient núm. 2575-0005/2019 (...) (expedient núm. 2/2015) a favor de (...) 
sol·licita la transmissió del Permís ambiental municipal d’una botiga, al carrer de 
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Sant Joan (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, autoritza la transmissió del 
Permís ambiental municipal.  
 

3. APROVAR, SI ESCAU, ELS AJUTS ECONÒMICS (EXPEDIENTS NÚMEROS 
2864-0015/2019 – 2864-0016/2019) 

 
Ajut econòmic número 2864-0015/2019 
S’aprova l’ajut núm. 85 de 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica (…) de 75 
euros, per la compra de pellet a abonar directament a la usuària, amb consignació al 
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
S’aprova l’ajut núm. 86 de 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica (...) de 29,40 
euros, pel transport que gestionarà directament els Serveis Socials amb consignació 
al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
S’aprova l’ajut núm. 87 de 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica (...) de 100 
euros, per la compra de gasoil a abonar directament a la usuària, amb consignació al 
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
S’aprova l’ajut núm. 88 de 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica (...) de 156 
euros, pel lloguer a abonar directament  a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb 
consignació al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
S’aprova l’ajut núm. 89 de 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica (...) de 108 
euros, a abonar directament de l’Escola d’adults, amb consignació al Pressupost 
municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 

 
Ajut econòmic número 2864-0016/2019 
 
S’aprova l’ajut núm. 90 de 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica (...) de 
1.385,47 euros, a abonar directament a SOREA (segons la pròrroga del conveni 
aprovat el 29 de maig de 2019) amb consignació al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 

 
4. APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 4 I PREUS 

CONTRADICTORIS  DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL C/ DEL FORTUNY 
(EXPEDIENT NÚM. 2388-0001/2019) 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova íntegrament la certificació núm. 4 i 
els preus contradictoris de l’obra denominada Pavimentació del carrer del Fortuny, 
per import de 25.789,19 euros, presentada per Obres i Serveis Presseguer, SL (...). 
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5. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA 
DE RENOVACIÓ DE LES PORTES DE LA PISTA DEL CASAL FRANCESC MACIÀ 
(EXPEDIENT NÚM. 1387-0010/2019) 

 
Atès l’informe de l’arquitecta municipal, de 12 de novembre de 2019, relatiu a la 
Renovació de les portes de la pista del Casal Francesc Macià (...). Atès que hi ha les 
ofertes: Castells projectes, per 18.096,07 euros (IVA inclòs). Tancamida, per 
22.869,00 euros (IVA inclòs). Tancaments d’Aluminis Jurado, SL, per 21.973,29 euros 
(IVA inclòs). (...) Atès que el valor estimat del contracte menor és inferior a 40.000 
euros i la duració del contracte és inferior a un any. (...) Antoni Castells Preseguer 
s’absté de la votació per ser part interessada. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Aprovar la contractació per la Renovació de les portes 
de la pista del Casal Francesc Macià (...) a l’empresa Castells projectes. Facultar 
l’alcalde per la signatura de la documentació necessària. L’empresa adjudicatària 
s’obliga a adoptar totes les mesures necessàries per al compliment de les 
obligacions derivades de la Llei Orgànica 15/1999 (...) 
 

6. RECTIFICAR L’ERROR MATERIAL DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT 
PREVENTIU DE LA LÍNIA DE VIDA DEL PAVELLÓ GRAN (EXPEDIENT NÚM. 1387-
0002/2018) 

 
Segons l’acord de la Junta de Govern Local, de 17 de juliol de 2019, relatiu al 
Contracte de manteniment de les claraboies del Pavelló gran (Expedient núm. 1387-
0002/2018). Atès que hi ha un error material, en concret:  
 
On diu: “1. Aprovar la contractació, mitjançant el Contracte de manteniment de les 
claraboies del Pavelló gran  (Expedient número 1387-0002/2018), amb l’empresa Gil 
especialistes en teulades, per import de 200 euros/anuals (IVA exclòs).  
 
Ha de dir: Aprovar la contractació, mitjançant el Contracte de manteniment preventiu 
de les línies de vida del Pavelló gran  (Expedient núm. 1387-0002/2018), amb 
l’empresa Gil especialistes en teulades, per import de 200 euros/anuals (IVA exclòs).  

 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Rectificar l’acord de 
la Junta de Govern Local, de 17-07-2019, en concret:  

 
Aprovar la contractació, mitjançant el Contracte de manteniment preventiu de les 
línies de vida del Pavelló gran  (Expedient núm. 1387-0002/2018), amb l’empresa Gil 
especialistes en teulades, per import de 200 euros/anuals (IVA exclòs). Notificar la 
part dispositiva de l’acord a l’empresa Gil especialistes en teulades.  
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7. APROVAR, SI ESCAU, EL COMPTE DE GESTIÓ DE RECAPTACIÓ REALITZADA 
PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2018.  

 
Segons  el compte de la gestió de recaptació realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2018 (...) Segons la relació nominativa de deutors que 
configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar (...) La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, aprova el compte de la gestió de recaptació de 2018 presentat per 
l’Organisme de Gestió Tributària.  

 
8. APROVAR, SI ESCAU, EL COMPTE DE GESTIÓ DE MULTES DE CIRCULACIÓ PER 

SANCIONS REALITZAT PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT 
L’EXERCICI 2018.  

 
Segons  el compte de la gestió de recaptació de multes de circulació per sancions 
imposades per l’Ajuntament, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
l’exercici 2018. (...) Pendent de cobrament en data 31 de desembre de 2018, per 
import de 25.049,18 euros. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova el 
compte de la gestió de recaptació de multes de circulació per sancions imposades 
de 2018 presentat per l’Organisme de Gestió Tributària.  

 
9. TEMES URGENTS 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent: Ajut econòmic  
(Expedient número 2864-0017/2019), que s’aprova per unanimitat.  
 
Ajut econòmic número 2864-0017/2019 
 
S’aprova l’ajut econòmic número 2864-0017/2019 relatiu a la proposta d’ajuda 
econòmica i amb l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de 
Benestar Social, per import de 2.679,60 euros, pel servei d’allotjament temporal a 
abonar directament a l’Alberg de Vic amb consignació pressupostària específica i 
suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 21 hores i 
acorda la redacció de l’esborrany de l’acta (...) i com a secretari estenc aquesta acta.  
 
 


