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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29 D’ABRIL 
DE 2020 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 7. Caràcter: extraordinària. Data: 29/4/2020. 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 4 DE MARÇ DE 2020 

 
L’alcalde proposa aprovar l’ esborrany de l’acta de la sessió del 4 de març 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 NÚMERO 2413-0033/2019 (...) per construir una habitatge, al carrer de 
Sant Joan, 35. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent. 
 
EXPEDIENT NÚMERO 2413-0003/2020 (...) en representació de Demason Creus, CB, 
per reformar l’interior d’un habitatge, al carrer de Sant Josep. No obstant, es 
condiciona al compliment de la normativa vigent  
 
EXPEDIENT NÚMERO 2413-0008/2020 (...) en representació de Frigel, SL, per 
modificar i ampliar la construcció d’una nau industrial per emmagatzematge de 
productes alimentaris, al carrer de l’Ollic,  del polígon industrial Congost. No obstant, 
es condiciona al compliment de la normativa vigent. 
 
EXPEDIENT NÚMERO 2413-0009/2020 (...) en representació d’Instaquatre, SL, per 
reformar la nau per a magatzem de materials de construcció amb botiga, al carrer de 
l’Ollic, polígon industrial Congost. No obstant, es condiciona al compliment de la 
normativa vigent. 
 
EXPEDIENT NÚMERO 2414-0004/2020 (...) en representació d’Embotits La Riera, SL, 
per instal·lar plaques solars fotovoltaiques per autoconsum a la coberta de la nau, a 
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la ronda de la Font Grossa del polígon industrial la Gavarra. No obstant, es condiciona 
al compliment de la normativa vigent. 
 
EXPEDIENT NÚMERO 2414-0033/2020. Nedgia Catalunya, SA per fer una rasa i la 
connexió de servei, al carrer del Puigsagordi.  No obstant, es condiciona al compliment 
de la normativa vigent.  
 
EXPEDIENT NÚMERO 2414-0034/2020. Nedgia Catalunya, SA per fer una rasa i la 
connexió de servei, al carrer del Puigsagordi. No obstant, es condiciona al compliment 
de la normativa vigent. 
 

3. APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE DE REPARACIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL 
CARRER DE JESÚS SOBRE EL TORRENT DE LA XAMBONA AL BELLESGUARD I EL 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (EXPEDIENT NÚM. 
1411-0002/2020) 

 
Segons l’informe dels serveis tècnics de 20 d’abril de 2020, el qual posa de manifest 
la necessitat urgent de portar a terme les obres del Projecte de reparació del 
clavegueram, al carrer de Jesús sobre el torrent de la Xambona al Bellesguard 
(Expedient número 1411-0002/2020). D’acord amb les característiques del contracte 
que es pretén adjudicar, es proposa adjudicar mitjançant el procediment obert 
simplificat sumari. (...)  La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta:  Aprovar el 
projecte redactat per CIAE Ingenieros SLU, d’import 86.867,04 euros (IVA inclòs), 
ajornant la seva publicitat al BOP a la finalització de l’estat d’alarma. Iniciar l'expedient 
per a la contractació de les obres de reparació (...).Publicar a la plataforma de 
Contractació en el termini de 10 dies hàbils. Donar-ne compte de l’acord al Ple en la 
propera sessió que es faci.  
 

4. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS (EXPEDIENT NÚM. 
2864-0006/2020) 

 
Expedient número 2864-0006/2020 
S’aprova l’ajut econòmic núm. 22 de l’any 2020, proposta d’ajuda econòmica i amb 
l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, de 
110,30 euros, per a la despesa de l’electricitat a abonar a l’usuari. Amb consignació 
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 231 – 480000. 
 
S’aprova l’ajut econòmic núm. 23 de l’any 2020, proposta d’ajuda econòmica i amb 
l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, de 60 
euros, per a la despesa d’electricitat gestionat pels Serveis Socials. Amb consignació 
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 231 – 480000. 
 
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 


