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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 6 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: 6. Caràcter: ordinària. Data: 6/11/2019. 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 23 D’OCTUBRE DE 2019 
 

L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del 23 d’octubre que 
s’aprova per unanimitat. 

 
1. LLICÈNCIES 
 

Expedient número 2338-0006/2019 (...) en representació del bar el Sol, sol·licita 
autorització per col·locar taules i cadires, a la ronda dels Esports. La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta: Requerir a (...), en representació del bar el Sol, 
perquè presenti el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil amb 
l’extensió a la terrassa. Autoritzar a (...) col·locar 3 mòduls mitjans, del 27 d’abril al 
30 de setembre de 2019. No obstant això cal  fer prèviament el pagament de la taxa 
preceptiva (...) Notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada.  
 
2.1 OBRES  
 
Segons l’expedient tramitat (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda 
concedir les llicències per a les actuacions urbanístiques: 
 
Expedient núm. 2414-0080/2019 (...) per col·locar rajola al carrer de Sant Jordi.  
 
Expedient núm. 2414-0086/2019 (...) per pintar la ratlla groga davant del garatge, al 
carrer de Vic. 
 
Expedient núm. 2413-0003/2018 (...) per construir un habitatge unifamiliar aïllat, a 
la travessia de Catalunya. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 
acords:  Aprovar el Projecte executiu per construir un habitatge unifamiliar aïllat, a 
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la travessia de Catalunya (…) Concedir una pròrroga fins el 28 de juny de 2020 (…) 
Notificar la part dispositiva de l’acord.  

 
2. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES ANALÍTIQUES D’AIGUA 

PRESENTADES PER SOREA (EXPEDIENT NÚM. 2512-0008/2019) 
 
(...) La Junta de Govern Local es dona per assabentada.   
 

3. APROVAR, SI ESCAU, LA CONTRACTACIÓ D’UNA TREBALLADORA 
FAMILIAR PER COBRIR LES VACANCES DE LES TITULARS (EXPEDIENT 
NÚM. 1470-0003/2019) 

 
Atesa la necessitat de cobrir a les treballadores familiars de l’Ajuntament que fan 
vacances durant uns dies concrets de novembre i desembre de 2019. (...) La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Contractar (...) com a 
treballadora familiar mitjançant contracte laboral temporal a temps parcial. (...) 
 

4. APROVAR, SI ESCAU, ELS AJUTS ECONÒMICS (EXPEDIENT NÚM. 2864-
0014/2019) 

 
Ajut econòmic número 2864-0014/2019 
Expedient núm. 75 de l’any 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb 
l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, de 45 
euros, pel menú Low cost amb consignació pressupostària específica al Pressupost 
municipal, aplicació 231 – 480000. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova 
l’ajut.  
 
Expedient núm. 76 de l’any 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb 
l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, de 90 
euros, pel menú Low cost amb consignació pressupostària específica al Pressupost 
municipal, aplicació 231– 480000. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova 
l’ajut. 
 
Expedient núm. 77 de l’any 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb 
l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, de 20 
euros, pel transport a Barcelona amb consignació pressupostària específica al 
Pressupost municipal, aplicació 231 – 480000. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, aprova l’ajut.  
 
Expedient núm. 78 de l’any 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb 
l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, de 
200 euros, pel cost del lloguer amb consignació pressupostària específica al 
Pressupost municipal, aplicació 231 – 480000. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, aprova l’ajut.  
 



 
 

 

3 
 

Expedient núm. 79 de l’any 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb 
l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, de 
600 euros, per l’entrada del lloguer amb consignació pressupostària específica al 
Pressupost municipal, aplicació 231 – 480000. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, aprova l’ajut.  
 
Expedient núm. 80 de l’any 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb 
l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, de 
300 euros, per despeses funeràries amb consignació pressupostària específica al 
Pressupost municipal, aplicació 231 – 480000. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, aprova l’ajut.  
 
Expedient núm. 81 de l’any 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 0 
euros, per l’entrada a la piscina que gestionarà directament els Serveis Socials.  La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut. 
 
Expedient núm. 82 de l’any 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 0 
euros, per l’entrada a la piscina que gestionarà directament els Serveis Socials.  La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut.  
 
Expedient núm. 83 de l’any 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb 
l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, de 48 
euros, per les despeses de l’Escola d’adults amb consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut.  
 
Expedient núm. 84 de l’any 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb 
l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, de 
165,25 euros, per les despeses del curset de la piscina amb consignació 
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 
480000. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut.  
 

5. APROVAR, SI ESCAU, L’AJUT ECONÒMIC PER A L’ACTIVITAT INCLOSA EN 
EL PROGRAMA PEDALA, PROMOCIONAT PEL CONSELL COMARCAL I EL 
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (EXPEDIENT NÚM 2820-0005/2019) 
 

Segons l’expedient núm. 2820-0005/2019, relatiu a l’ajut econòmic per a l’activitat 
inclosa en el Programa PEDALA, promocionat pel Consell Comarcal d’Osona i el 
SOC, adreçat a persones que tenen dificultats laborals, per import de 100 euros (...) 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic.  
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6. APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES DE MILLORA DELS 
ACCESSOS I L’ARRANJAMENT DE LA PISTA DEL CASAL FRANCESC MACIÀ 
(EXPEDIENT NÚM. 1387-0007/2019) 
 

Atesa la certificació núm. 1 de l’obra denominada Millora dels accessos i 
l’arranjament de la Pista del Casal Francesc Macià, per import de 6.270,40 euros, 
presentada per Vialitat i Obres Sepisa, SL (...). La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, aprova íntegrament la certificació. 
 

7. APROVAR, SI ESCAU, LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
(EXPEDIENT NÚM. 1376-0009/2019) 

 
Consorci per a la Normalització Lingüística comunica que el Govern de la 
Generalitat va aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la 
Normalització Lingüística i es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya el 12-07-2018. La Junta de Govern Local, per unanimitat, ratifica la 
modificació (...).  
 

8. TEMES URGENTS 
 

L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent (...) 
 
APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
LLUMINÀRIES TIPUS LED PER VIALS DINS DE L’ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS 
(EXPEDIENT NÚM. 1432-0001/2019) 

 
Atès l’informe de l’enginyer municipal, de 5 de novembre de 2019, relatiu a la millora 
de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de l’àmbit del Pla de barris, en 
concret les lluminàries de l’avinguda de les Escoles, dels carrers de Sant Antoni M. 
Claret, de Jesús i de Riumundé (...). Atès que hi ha una oferta de l’empresa Engise 
Light & Projects, SL amb un pressupost d’13.381,61euros (IVA inclòs). (...) La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar la contractació, 
mitjançant un contracte menor pel subministrament de les lluminàries tipus LED per 
vials de l’àmbit del Pla de barris esmentats (...). Facultar l’alcalde per la signatura de 
la documentació que sigui necessària. (...) 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent (...) 
 
APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
LLUMINÀRIES TIPUS LED PER VIALS DINS DE L’ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS 
(EXPEDIENT NÚM 1432-0002/2019) 

 
Atès l’informe de l’enginyer municipal, de 5 de novembre de 2019, relatiu a la millora 
de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de l’àmbit del Pla de barris, en 
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concret les lluminàries dels carrers del Marquès de Peñaplata, Nou i de les la places 
de Catalunya, de Mossèn Joan Xandri i la Major (...). Atès que hi ha una oferta de 
l’empresa Noranta – Nou per Cent Construc. I Projectes, SL amb un pressupost 
d’12.907,42 euros (IVA inclòs). (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: 
Aprovar la contractació, mitjançant un contracte menor pel subministrament de les 
lluminàries tipus LED per vials de l’àmbit del Pla de barris esmentants (...) Facultar 
l’alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària. (...) 
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 20:40 hores i 
acorda la redacció de l’esborrany de l’acta (...). 
 
El secretari        Vist i plau 
         L’alcalde 

 
 

 
 
 
 


