
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 4 DE MARÇ 
DE 2020 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: 4/3/2020. 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, ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DEL 19 I 26 DE 
FEBRER DE 2020 

 
L’alcalde proposa aprovar els esborranys de les actes de les sessions del 19 i 26 de 
febrer que s’aprova per unanimitat. 
 

2. LLICÈNCIES 
 

Expedient número 2412-0002/2019 (...) per parcel·lar la finca del carrer del 
Puigsagordi per formar 5 finques independents (...) referència cadastral 
5283003DG3258S per formar 5 parcel·les independents. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta: Autoritzar (...) la parcel·lació de la finca del carrer del Puigsagordi 
(...). Notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada.  

 
1.1 OBRES  

 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir les llicències per a les 
actuacions urbanístiques que s’esmentaran a continuació: 
 
Expedient número 2413-0004/2020 (...) per construir un habitatge unifamiliar aïllat, a 
l’avinguda de Rodolf Batlle. No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que 
marca la normativa vigent.  
 
Expedient número 2414-0016/2020 (...) per col·locar un envà pluvial, al carrer de Vic.  
 
Expedient número 2414-0017/2020 (...) per treure el coronament de la terrassa, al 
carrer del Congost.  
 
Expedient número 2414-0018/2020 (...) per arranjar la cuina i el bany, al carrer de Vic.  



Expedient número 2414-0019/2020 (...) per arranjar i per impermeabilitzar la teulada, 
al carrer de Descatllart.  
 
Expedient número 2414-0020/2020. Nedgia Catalunya, SA, per fer una rasa de 33,90 
metres per instal·lar el servei de gas, al carrer de Josep Falgueras. No obstant, es 
condiciona al compliment de la normativa vigent.  
 
Expedient número 2414-0021/2020 (...) per reformar el bany i canviar el terra d’una 
habitació, al carrer de Sant Josep.  
 
Expedient número 2414-0024/2020 (...) per treure unes humitats al menjador i al 
passadís, al carrer de Collsuspina.  
 
Expedient número 2414-0025/2020 (...) per canviar baixants de la canal, al carrer de 
Jesús. (...).  
 
Expedient número 2414-0026/2020 (...)  per repassar la teulada, al passatge del Pi.  
 
Expedient número 2414-0023/2020 (...) per construir una piscina d’ús privat (...).  
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda retira l’expedient de l’ordre del dia.  
 
Expedient número 2413-0030/2018 (...) en representació de Construgestió Kartuk, SL, 
per construir un habitatge unifamiliar, al carrer de l’Onze de Setembre. (...) Dolors Calm 
Morera s’absté de la votació per ser part interessada. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta: Aprovar el Projecte executiu per construir un habitatge unifamiliar, 
al carrer de l’Onze de Setembre (…) Acorda donar la llicència de primera ocupació (…). 
Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 

3. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS. 
 
Expedient número 1514-0001/2020 
Segons les hores treballades fora de la jornada laboral d’octubre, novembre i 
desembre i comprovada la fitxa horària (...) amb consignació pressupostària 
específica i suficient al Pressupost municipal, aplicacions 920 - 15100. La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta: Abonar les  hores treballades i comunicar a 
Tresoreria que efectuï el  pagament. 
 
Expedient número 2867-0001/2020 
Segons el pressupost presentat per a l'organització d’activitats que inclou una xerrada 
La revolució de Rojava (...), una exposició, el sopar de dones i la performance El 
violador ets tu, que puja la quantitat de 430 euros.  Amb consignació pressupostària 
suficient al Pressupost municipal, aplicacions 231 -2269901. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, aprova el pressupost del qual s'haurà de justificar la despesa. 
 
 
 



4. TEMES URGENTS. 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent que s’aprova per 
unanimitat. 

 
APROVAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD DE L’EMPRESA SISTEMA DE CALIDAD Y 
SERVICIOS GASTEIZ, SL 
 
L’EMPRESA Sistema de Calidad y Servicios Gasteiz, SL, comunica a l’Ajuntament si 
està interessat en la compra de la finca situada al carrer d’Anselm Clavé per 205.000 
euros a liquidar en tres anualitats. L’Ajuntament no pot acceptar la proposta 
presentada al tenir una consignació pressupostària de 200.000 euros, a fer en un sol 
pagament, dins d’aquest exercici pressupostari. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: No acceptar la proposta efectuada per Sistema de 
Calidad y Servicios Gasteiz, SL pels motius esmentats. (...). 
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 20,45 hores i 
acorda la redacció de l’esborrany de l’acta (...). 
 
El secretari        Vist i plau 
         L’alcalde 


