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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14 DE JUNY 
DE 2021 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 21 D’ABRIL, DE PROTECCIÓ 
DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 12. Caràcter: extraordinària. Data: 14/6/202. 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 
Víctor Barquer Cruz, tinent d’alcalde 
M. Àngels Bardolet Casas, secretària accidental. 
 

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 2 DE JUNY DE 2021 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 2 de juny de 
2021 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 2413-0004/2021 (...) per la construcció d’un habitatge unifamiliar 
aïllat, a la carretera de Banyeres. No obstant, es condiciona al compliment de la 
normativa vigent (...)  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0057/2021 (...) per canviar la canal, a l’avinguda I. Cerdà. 
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0056/2021 (...) per reformar i rehabilitar les obertures a la 
façana, al carrer d’Aiguafreda.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0059/2021 (...) per substituir paviment interior, reparació 
d’enguixat i el fals sostre i pintar, al carrer del Marquès de Peñaplata.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0063/2021 (...) per pintar la façana, al carrer de Sant Miquel 
dels Sants. No obstant, han de fer unes mostres del color i comunicar-ho als serveis 
tècnics municipals per decidir conjuntament quin serà el color definitiu. 
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0064/2021(...) per pintar la façana, arranjar la cuina i el bany, 
al carrer de Josep Falgueres Pujol. No obstant, han de fer unes mostres del color i 
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comunicar-ho als serveis tècnics municipals per decidir conjuntament quin serà el 
color definitiu. 
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0065/2021 (...) per arrebossar les parets del garatge, al carrer 
d’Antoni Gaudí.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0066/2021 (...) per arranjar els desperfectes de la façana, una 
part del balcó i pintar la façana, al carrer de Sant Jaume. No obstant, han de fer unes 
mostres del color i comunicar-ho als serveis tècnics municipals per decidir 
conjuntament quin serà el color definitiu, ja que està dintre del Pla Especial de 
Protecció del Centre Històric. 
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0067/2021 (...) per reformar el balcó de la façana posterior, 
al carrer dels Curtidors.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0068/2021 (...) per arranjar unes esquerdes a la façana i 
pintar-la, a l’avinguda del Bell–Esguard.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0069/2021 (...) per pintar la façana de color terròs, al carrer 
de Josep M. Folch i Torres.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0070/2021 (...) per fer una rasa i la connexió de servei, al 
carrer de Sant Francesc Xavier. No obstant, es condiciona al compliment de la 
normativa vigent (...)  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0071/2021 (...) canviar el terra de l’entrada a la zona del jardí, 
al carrer de Sant Ignasi de Loiola.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0072/2021 (...) arranjar la teulada, al carrer del Fortuny.  
 
EXPEDIENT NÚMERO 2414-0073/2021 (...) per fer una rasa i la connexió de servei, al 
carrer de Jesús. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent (...)  
 
EXPEDIENT NÚMERO 2414-0074/2021 (...) per construir una piscina prefabricada de 
polièster (amb prèvia retirada de la piscina antiga).  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0075/2021 (...) per arranjar la cuina i el bany, al carrer de Sant 
Martí. Josep Paré Aregall s’absté de la votació per ser part interessada. 
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0076/2021(...) per arranjar la cuina, a la carretera de Sant 
Feliu de Codines. 
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2.2 FINAL D’OBRA 
Expedient núm 2414-0032/2020 (...) per reconstruir el mur de formigó armat (...) pel 
tancament de la finca, a la ronda de la Font Grossa. Atès l’informe de l’arquitecta 
tècnica municipal de 9 de juny de 2020. La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
acorda donar el final d’obra. 
 

2.3 PERMÍS AMBIENTAL MUNICIPAL 
 
EXPEDIENT NÚM 2575-0003/2020 (...) sol·licita la transmissió del Permís ambiental 
municipal del bar restaurant, al carrer de Josep Anselm Clavé. D’acord amb l’Acta de 
comprovació documental, de 28 de maig de 2021. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Autoritza la transmissió del Permís ambiental 
municipal d’un bar restaurant, al carrer de Josep Anselm Clavé. Cal que tramiteu un 
nou informe tècnic sanitari. Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 

3. APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS NOMINATIVES 
A PLANS LOCALS DE JOVENTUT PER AL 2021 DEL CONSELL COMARCAL 
D’OSONA (EXPEDIENT NÚM 2240-0033/2021) 

 
Consell Comarcal d’Osona comunica que ha concedit una subvenció nominativa a 
Plans Locals de Joventut per al 2021, per 4.550 euros. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, accepta la subvenció i es notifiqui segons el model del Consell Comarcal 
d’Osona.  
 

4. APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DINS DEL 
PROGRAMA DE REFORMA, MILLORA I MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS 
CULTURALS LOCALS DE L’ANY 2021 – 2022 DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA (EXPEDIENT NÚM 2240-0034/2021) 

 
Diputació de Barcelona comunica que ha concedit una subvenció per Millores del 
Teatre Casal Francesc Macià, en concret: Any 2021: 19.105,21 euros. Any 2022: 
28.427,81 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta les subvencions.  
 

5. APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA SENSE OBRES 
PER A L’ÚS DE RESTAURACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE A LA MASIA LES 
CANES (EXPEDIENT NÚM 2285-0002/2018) 

 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 26 de 
juliol de 2019, va acordar suspendre la tramitació de l’aprovació definitiva del Projecte 
d’actuació específica sense obres per a ús de restauració en sòl no urbanitzable a la 
masia Les Canes de Centelles, (...) i tramès per l’Ajuntament, fins que es doni 
compliment a la normativa (...) Segons l’informe dels Serveis tècnics municipals, de 
10 de juny de 2021, que fa constar que el Projecte que s’aprova és l’exemplar d’octubre 
de 2019 (signat el 23 d’octubre de 2019) juntament amb la resta de documentació 
requerida per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en l’informe 
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de 26 de juliol de 2019 (...) tal i com diu l’informe del Serveis tècnics municipals de 16 
de desembre de 2020, on s’especifica la documentació que cal enviar a urbanisme. 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, va adoptar: Aprovar el Projecte 
d’actuació específica sense obres per a ús de restauració en sòl no urbanitzable a la 
Masia les Canes (...) Remetre l’expedient complet i diligenciat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central, per a la seva aprovació definitiva. 
 

6. APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ NÚM 2 DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR XV – CIUTAT JARDÍ – 
SANT PAU, FASE I (A) (EXPEDIENT NÚM 2388-0002/2021) 
 

Atesa la certificació núm 2 de l’obra denominada Projecte d’urbanització del Pla 
Parcial del sector XV – Ciutat Jardí – Sant Pau, Fase I (A), de 126.641,10 euros, 
presentada per l’empresa Construccions Deumal, SA. Atès l’informe favorable de 
l’arquitecta municipal de maig de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
aprova íntegrament la certificació. 

 
7. DONAR COMPTE DELS RESULTATS DEL PROGRAMA DE VIGILÀNCIA DE LA 

QUALITAT DE LES AIGÜES DE CONSUM HUMÀ PRESENTADES PEL 
DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
(EXPEDIENT NÚM 2512-0004/2021) 

 
Expedient núm 2512-0004/2021. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut 
comunica els resultats del Programa de vigilància de la qualitat de les aigües de 
consum humà, de 12 d’abril de 2021. La Junta de Govern Local es dona per 
assabentada.   
 

8. APROVAR, SI ESCAU, LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI  DE PISOS D’ESTADA 
TEMPORAL QUE EL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS PRESTA AL 
MUNICIPI, CORRESPONENT AL PERÍODE DE 2021 (EXPEDIENT NÚM 2824-
0002/2021) 

 
D’acord amb la liquidació del preu públic presentada pel Consorci d’Osona de Serveis 
Socials, relativa al servei de Pisos d’Estada Temporal per a l’any 2021, per 1.500 euros.  
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària suficient 
al Pressupost municipal, en concret a l’aplicació pressupostària  231-2269908. La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa. 
 

9. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
EXPEDIENT NÚM 2864-0011/2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 50/2021, de 90 
euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social a abonar directament al PIPA. 
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Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària suficient 
al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 51/2021, de 
200 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, per a la fiança del lloguer a 
abonar directament a la propietat. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha 
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 52/2021, de 
146 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, per l’allotjament d’urgència i el 
transport. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
pressupostària suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 
480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 53/2021, de 
138,24 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, pel subministrament del gas a 
abonar directament a l’usuari. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha 
consignació pressupostària suficient al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 54/2021, de 
32,70 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, pel transport a abonar 
directament des dels Serveis Socials. Intervenció ha emès un informe on diu que hi 
ha consignació pressupostària suficient al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 55/2021, de 
1.212,50 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de 
la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, pel Casal d’estiu. Intervenció 
ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària suficient al 
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima l’ajut econòmic núm. 
56/2021relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe desfavorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, per a l’entrada a la piscina.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima l’ajut econòmic núm. 57/2021. 
relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe desfavorable de la treballadora 
social i de la regidora de Benestar Social, per a l’entrada a la piscina.  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 58/2021, per 
l’entrada a la piscina relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable 
de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, per l’entrada a la piscina. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 59/2021,  
relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la treballadora 
social i de la regidora de Benestar Social, per l’entrada a la piscina. 
   
 
EXPEDIENT NÚM. 2993-0002/2021 
 
(...) en representació de Rob Tex, SA, en qualitat d’arrendadora de la nau del carrer 
dels Casals (...) comunica que segons la pròrroga del contracte hi ha una diferència 
d’augment del lloguer del mes de març al mes de desembre de 2021, per import de 
181,50 euros. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
pressupostària suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 920 - 
2020003. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Notificar a (...)  
que la diferència d’augment del lloguer del mes de març al mes de desembre de 2021, 
per import de 181,50 euros. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 21:30 hores i 
acorda la redacció de l’esborrany de l’acta (...) i com a secretari estenc aquesta acta.  

 
El secretari        Vist i plau 

         L’alcalde 
 
 


