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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 DE FEBRER 
DE 2021 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 4. Caràcter: ordinària. Data: 17/2/202. 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, secretaria habilitada. 
 

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 3 DE FEBRER  DE 2020 
 

L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 3 de febrer 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. 2413-0035/2019 (...)  en representació d’Estabanell y Pahisa, SA, per 
l’enderroc d’una casa i una nau industrial, al carrer del Vapor. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, adopta: Autoritzar (...) l’enderroc de la casa del carrer del Vapor. Donar 
audiència  (...)  per arribar a un acord per a la utilització de la nau i poder habilitar el 
solar per aparcament, en benefici del municipi. No obstant, es condiciona al 
compliment de la normativa vigent.  
 
Expedient núm. 2413-0033/2020 (...) per construir una piscina en el jardí de 
l’habitatge unifamiliar, al carrer de Tarragona. No obstant, es condiciona al 
compliment de la normativa vigent (...). 
 
Expedient núm. 2414-0106/2020 (...) per construir una piscina en el jardí de 
l’habitatge unifamiliar aïllat, al carrer Tarragona. No obstant, es condiciona al 
compliment de la normativa vigent (...). 
 
Expedient núm. 2413-0001/2021 (...) per reformar l’habitatge, el porxo i la piscina, al 
carrer d’Àngel Guimerà. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa 
vigent (...). 
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Expedient núm. 2414-0004/2021. Nedgia Catalunya, SA, per fer una rasa per a la 
canalització i la connexió del servei, al carrer de Santiago Rusiñol. No obstant, es 
condiciona al compliment de la normativa vigent (...). 
 
Expedient núm. 2414-0005/2021 (...) per pintar una línia groga davant de la porta del 
garatge, al carrer del Congost. 
 
Expedient núm. 2414-0006/2021. Nedgia Catalunya, SA, per fer una rasa i la connexió 
de servei, al carrer de Pau Casals. No obstant, es condiciona al compliment de la 
normativa vigent (...). 
 
Expedient núm. 2414-0008/2021 (...) per construir una piscina, al carrer de Barcelona. 
(...) 
 
Expedient núm. 2414-0009/2021 (...) per arranjar la cuina i el bany, al carrer de Rafael 
Casanova.  
 
Expedient núm. 2414-0010/2021 (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al 
carrer de Sant Jordi. 
 
Expedient núm. 2414-0011/2021 (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al 
carrer del Vapor.  
 
Expedient núm. 2414-0012/2021 (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al 
carrer del Vapor. 
 
Expedient núm. 2414-0013/2021 (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, a la 
carretera de Sant Feliu de Codines.  
 
2.2  LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 
 
Expedient núm. 2413-0013/2020 (...) per reconvertir un local en habitatge, al carrer 
de Fortià Solà. Atès el certificat i l’informe de l’arquitecta tècnica municipal.(...) La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar la llicència de primera ocupació. 
 

3. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI, 
PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL 
SECTOR XV –SANT PAU – FASE 1A (EXPEDIENT NÚM. 1411-0007/2021) 
 

Atès l’informe de l’arquitecta municipal, de 5 de febrer de 2021, relatiu a l’adjudicació 
de les obres d’urbanització del Pla Parcial del Sector XV – Sant Pau (Fase 1A) 
(Expedient núm. 1411-0007/2021) Atès que hi ha les següents ofertes per a la direcció 
facultativa (...) Atès que hi ha les següents ofertes per a la direcció executiva, que 
inclou el Control de Qualitat i El Coordinador de Seguretat i Salut (...) 



3 

 

 
Atès que Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació 1531 - 62700. Atès que el valor estimat 
del contracte menor és inferior a 15.000 euros i inferior a un any. (...) La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Adjudicar la contractació, mitjançant 
un contracte menor de servei, de la direcció facultativa de les obres d’urbanització 
esmentades a Xavier Montardit Aguilar, per 17.908 euros (IVA inclòs). Adjudicar la 
contractació, mitjançant un contracte menor de servei, de la direcció executiva, el 
Control de Qualitat i la Coordinació de Seguretat i Salut, de les obres esmentades a 
Luis Heras Castro, per 17.956,40 euros (IVA inclòs). (...) Facultar l’alcalde per la 
signatura de la documentació que sigui necessària. (...) 
 

4. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ  DEL CONTRACTE MENOR PER 
L’ACTUACIÓ DE L’ARBRAT DE LA ZONA DE L’ESPAI PÚBLIC DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL LA GAVARRA   (EXPEDIENT NÚM. 1411-0008/2021) 
 

Atès l’informe del Servei d’assistència tècnica de la regidoria de Medi Ambient, de 16 
de febrer 2021, relatiu l’actuació de l’arbrat de la zona de l’espai públic de la ronda de 
la Font Grossa, del polígon industrial La Gavarra (Expedient núm. 1411-0008/2021).  
Atès que hi ha les següents ofertes: Explotacions Forestals Puente, de 9.150 euros 
(IVA exclòs). Serveis de jardineria Jordi, de 9.150 euros (IVA exclòs). TacOsona, de 
9.550 euros (IVA exclòs) Atès que Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha 
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 1533 - 21000. Atès que el valor estimat del contracte menor és inferior 
a 15.000 euros. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Adjudicar la 
contractació (...) a Explotaciones Forestales Puente, per 11.071 euros (IVA inclòs), 
condicionada a que els treballs es facin els caps de setmana, segons oferta, ja que no 
hi ha activitat en el polígon industrial. Facultar l’alcalde per la signatura de la 
documentació que sigui necessària.(...)  
 
5.APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I TRAMITACIÓ URGENT  I EL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES  DE 30 KWP, PER AUTOCONSUM AL PAVELLÓ 
D’ESPORTS (EXPEDIENT NÚM. 1428-0001/2021)  
 
Atès que la Junta de Govern Local, de 7 d’octubre de 2020, va aprovar el Projecte 
d’instal·lació solar fotovoltaica de 30 kWp per autoconsum del servei d’enllumenat 
públic al Pavelló d’Esports. Segons l’informe dels serveis tècnics, de 27 de gener de 
2021, el qual posa de manifest la necessitat urgent de portar-ho a terme. (...) La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar l'expedient de contractació (...) 
convocant la seva licitació. Aprovar els Plec de clàusules administratives particulars i 
la Memòria que actuarà com a Plec de prescripcions tècniques. Hi ha consignació 
adequada a la partida 1533 – 61901, capítol sisè, del Pressupost Municipal de 
despeses. Donar compte d’aquesta Resolució a Intervenció i a Tresoreria. (...) 
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Designar com a membres de la mesa de contractació, com a òrgan competent per 
obrir les proposicions i valorar les ofertes (...) finalitzat el termini de presentació de 
proposicions, s’obriran mitjançant dispositiu electrònic i es valoraran. (...) 
 

1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I TRAMITACIÓ URGENT  I EL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, PER AL SUBMINISTRAMENT 
DE LLUMINÀRIES PER A VIALS A LA RONDA DELS ESPORTS (EXPEDIENT NÚM 
1428-0002/2021)  

 
Segons la Memòria valorada pel subministrament de lluminàries a la ronda dels 
Esports i adjacents, de gener de 2021 i l’informe dels serveis tècnics, de 27 de gener 
de 2021. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar l'expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació urgent, (...) Aprovar 
els Plec de clàusules administratives particulars i la Memòria que actuarà com a Plec 
de prescripcions tècniques que regiran el contracte. Hi ha consignació adequada a la 
partida 1533 – 61901, capítol sisè, del Pressupost Municipal de despeses. Donar 
compte d’aquesta Resolució a Intervenció i a Tresoreria. Publicar l'anunci de licitació 
en el perfil de contractant (...) Designar com a membres de la mesa de contractació, 
com a òrgan competent per obrir les proposicions i valorar les ofertes (...) Finalitzat el 
termini de presentació de proposicions, s’obriran mitjançant dispositiu electrònic i es 
valoraran. Un cop valorades les proposicions i la proposta d'adjudicació, es 
comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, que 
l'adjudicatari/ària proposat/ada compleix amb els requisits i s’adjudicarà el contracte. 

 
2. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I TRAMITACIÓ URGENT  I EL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, PER AL SUBMINISTRAMENT 
DE MATERIALS  PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES  DE 
23,8  KWP, PER AUTOCONSUM A LA COBERTA DE L’ESCOLA XORIGUER 
(EXPEDIENT NÚM. 1428-0003/2021)  
 

Atès que la Junta de Govern Local, de 20 de maig de 2020, va aprovar el Projecte 
executiu d’instal·lació solar fotovoltaica de 23,8 kWp a la coberta de l’Escola Xoriguer.  
Segons l’informe dels serveis tècnics, d’1 de febrer de 2021, el qual posa de manifest 
la necessitat urgent de portar a terme aquesta licitació. (...) La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, adopta: Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment 
obert simplificat i tramitació urgent (...)  Aprovar els Plec de clàusules administratives 
particulars i la Memòria (...). Hi ha consignació adequada a la partida 1533 – 61901, 
capítol sisè, del Pressupost Municipal de despeses. Donar compte d’aquesta 
Resolució a Intervenció i a Tresoreria (...). Publicar l'anunci de licitació en el perfil de 
contractant (...). Publicar en el perfil de contractant tota la documentació que integra 
l'expedient de contractació (...) . Designar com a membres de la mesa de contractació, 
com a òrgan competent per procedir a l'obertura de les proposicions i a la valoració 
de les ofertes (...) Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a 
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l'obertura de les proposicions mitjançant dispositiu electrònic i a la seva valoració. 
Efectuada la valoració de les proposicions i la proposta d'adjudicació, es comprovarà 
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, que l'adjudicatari 
proposat compleix amb els requisits necessaris de capacitat i es procedirà a 
l'adjudicació del contracte. 
 
8.APROVAR, SI ESCAU, LES AL·LEGACIONS RELATIVES A LES CONDICIONS PER A 
LA CONCESSIÓ DE L’AJORNAMENT I EL FRACCIONAMENT DE LES QUOTES 
URBANÍSTIQUES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 
XV – CIUTAT JARDÍ – SANT PAU, FASE 1 A (EXPEDIENT NÚM. 2058-0001/2021) 
 
Atès el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local, de 
16 de desembre de 2020, d’aprovació del fraccionament i l’ajornament de les quotes 
del Projecte d’urbanització del Pla Parcial del Sector XV, Ciutat Jardí, Sant Pau, fase 
1A, per les persones (...) Atès que els recurrents presenten l’al·legació:   La no 
necessitat de presentar un aval bancari com a condició per a la concessió de 
l'ajornament-fraccionament sol·licitat pels interessats de la quota 
urbanística. Fonamenten la seva al·legació en el fet que el deute per costos 
d'urbanització està prou garantit per la real afectació de la parcel·la. Per tot això, 
sol·liciten que l'Ajuntament admeti com a garantia real, l’afectació de la parcel·la de la 
qual són propietaris. Aquestes al·legacions poden ser objecte d'estimació basant-se 
en el següent fonament jurídic: La presentació d'un aval bancari no tanca la porta a 
l’aportació d’altre tipus de garantia, ja que la pròpia resolució recorreguda ho admet.   
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Estimar l’al·legació presentada pels 
recurrents, en el sentit d'eximir de la presentació d'un aval bancari, acceptant com a 
garantia real l’afectació de les parcel·les de la seva propietat. L’ajornament-
fraccionament sol·licitat pels recurrents, per a l'abonament de la quota urbanística i 
concedit per l'Ajuntament per acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre 
de 2020, haurà de complir-se pels titulars de la finca. En el supòsit de no complir-se, 
és a dir que el deute no hagi estat ingressat en els terminis aprovats, s'iniciarà la via 
executiva, exigint els recàrrecs i interessos de demora corresponents.   
 

3. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
Expedient núm. 2864-0003/2020 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa, d’acord amb la liquidació 
del preu públic presentada pel Consell Comarcal d’Osona, relativa a la gestió dels ajuts 
per llibres escolars de l’any 2020, de 4.062,03 euros. Intervenció ha emès un informe 
on diu que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, 
aplicació pressupostària 231 - 2269903. 

 
 
 



6 

 

Expedient núm. 2864-0003/2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa, d’acord amb la liquidació 
del preu públic presentada pel Consell Comarcal d’Osona, relativa a la gestió dels ajuts 
de complements de menjador de l’any 2020, de 2.177,07 euros. Intervenció ha emès 
un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica i al Pressupost 
municipal, aplicació pressupostària 231 - 2269903. 
 
Expedient núm. 2864-0004/2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 20/2021, de 
103 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 a l’Escola 
d’Adults. 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. 21/2021, de 
598,51 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 a Agbar. 
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. 22/2021,  de 
120 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 la targeta moneder. 
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. 23/2021, de 
140 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 la targeta moneder. 
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. 24/2021, de 
16,35 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. 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. 25/2021, de 
180 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 la targeta moneder. 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
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Expedient número 2864-0003/2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 19/2021, de 72 
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 servei d’allotjament temporal 
a abonar directament a l’Organisme de Gestió Tributària. Intervenció ha emès un 
informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost 
municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 

4. Temes urgents 
 

L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent 
 
APROVAR, SI ESCAU, LA COMPRA D’ANALITZADORS DE CO2 PCE – CMM8  
 
Segons l’informe de l’enginyer municipal, de 8 de febrer de 2021, relatiu a la compra 
d’analitzadors de CO2 PCE – CMM8, per import de 1.061,65 euros, a l’empresa PCE 
Ibérica, SL. Intervenció informa que hi ha consignació pressupostària específica i 
suficient al Pressupost municipal, aplicacions 231 - 2269912. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, aprova la despesa. 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent 
 
 
APROVAR, SI ESCAU, EL FRACCIONAMENT I L’AJORNAMENT DE LES QUOTES DEL 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR XV, CIUTAT JARDÍ, 
SANT PAU, FASE 1 (A) (EXPEDIENT NÚM. 2058-0001/2021) 
 
 
(...)  propietària de la parcel·la PR52, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la 
quota de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 120 mesos. 
D’acord amb l’informe socioeconòmic, de 4 de febrer de 2021. Atès que la concessió 
del fraccionament ve condicionat per la presentació d’un aval per part del propietari. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Concedir a la propietària de la 
parcel·la PR52, el fraccionament i l’ajornament de la quota de les obres (...) sempre i 
quan presenti l’aval sol·licitat. (…)  Les quotes s’hauran d’abonar mitjançant un ingrés 
(...)  d’acord amb el quadre d’amortització. Notificar la part dispositiva de l’acord a la 
persona interessada. 
 
(...) propietari de la parcel·la PR54, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la 
quota de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 120 mesos. 
D’acord amb l’informe socioeconòmic, de 4 de febrer de 2021. Atès que la concessió 
del fraccionament ve condicionat per la presentació d’un aval per part del propietari. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Concedir al propietari de la parcel·la 
PR54, el fraccionament i l’ajornament de la quota de les obres sempre i quan presenti 
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l’aval sol·licitat en el termini de 30 dies a comptar des de la recepció de l’acord. Les 
quotes s’hauran d’abonar mitjançant un ingrés (...) d’acord amb el quadre 
d’amortització que s’adjunta. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona 
interessada. 
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 20,50 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 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


