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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 DE 
NOVEMBRE DE 2021 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 21 D’ABRIL, 
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 
Sessió número: 19. Caràcter: ordinària. Data: 17/11/2021. 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 10 DE NOVEMBRE DE 
2021 

 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 20 
d’octubre de 2021 que s’aprova per unanimitat. 
 

2. LLICÈNCIES 
 

Expedient núm. 2575-0006/2021 (...) (Expedient número 9/2016) sol·licita la 
transmissió del Permís ambiental municipal d’una activitat de venda al detall de peix, 
al carrer del Socós (...) D’acord amb l’informe de l’enginyer municipal, de 9 de 
novembre de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, autoritza la 
transmissió del Permís ambiental municipal. 
 

3. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT, PER  
A L’ADQUISICIÓ D’UN JOC DE CISTELLES DE BÀSQUET GRADUABLES EN 
ALÇADA, PER INSTAL·LAR AL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS 
(EXPEDIENT NÚM 1411-0024/2021) 
 

Atès l’informe del Tècnic d’esports, de 2 de novembre de 2021, relatiu a l’adquisició 
d’un joc de cistelles de bàsquet graduables en alçada, per instal·lar al Pavelló 
municipal d’esports (Expedient núm 1411-0024/2021). Atès que hi ha les ofertes: 
Deid, SL, per import de 6.617,01euros (IVA inclòs). Acro distribuciones Deportivas, 
SL, per import de 7.361,28 euros (IVA inclòs). Esteban SG, SL, per import de 6.630,80 
euros (IVA inclòs) Atès que el valor estimat del contracte menor de subministrament 
és inferior a 15.000 euros. Atès que la duració del contracte és inferior a un any. (...) 

 
 



 
 

 

2 

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Adjudicar la contractació, 
mitjançant un contracte menor de subministrament, relatiu a l’adquisició d’un joc de 
cistelles de bàsquet per instal·lar al Pavelló municipal d’esports, a l’empresa Deid, 
SL, per import de 6.617,01 euros (IVA inclòs). Facultar l’alcalde per la signatura de la 
documentació que sigui necessària. (...) 
 

4. APROVAR, SI ESCAU, EL PAGAMENT DEL SUBMINISTRAMENT DE 
MATERIAL DE L’ACTUACIÓ DE LLUMINÀRIES PER A VIALS, A L’AVINGUDA 
D’ILDEFONS CERDÀ I CARRER ADJACENTS (EXPEDIENT NÚM 1432-
0005/2021) 
 

D’acord amb l’informe favorable de l’enginyer municipal, de 27 d’octubre de 2021, 
relatiu al pagament del subministrament de material de l’actuació de Lluminàries per 
a vials, a l’avinguda d’Ildefons Cerdà i carrer adjacents, de 11.904,46 euros, 
presentada per l’empresa Novatilu, SL.  La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
aprova el pagament de la factura. 

 
5. APROVAR, SI ESCAU, EL PAGAMENT DEL SUBMINISTRAMENT DE 

MATERIAL DE L’ACTUACIÓ DE LLUMINÀRIES PER A VIALS, AL CAMÍ DE LA 
LLAVINA I CARRERS ADJACENTS (EXPEDIENT NÚM 1432-0006/2021) 
 

D’acord amb l’informe favorable de l’enginyer municipal, de 27 d’octubre de 2021, 
relatiu al pagament del subministrament de material de l’actuació de Lluminàries per 
a vials, al Camí de la Llavina i carrers adjacents, de 9.653,99 euros, presentada per 
l’empresa Sonepar Iberica Spain, SAU. La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
aprova el pagament de la factura presentada.   
 

6. APROVAR, SI ESCAU, EL FRACCIONAMENT I L’AJORNAMENT DE LES 
QUOTES DE LES QUOTES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA 
PARCIAL DEL SECTOR XV, CIUTAT JARDÍ, SANT PAU, FASE 1 A (EXPEDIENT 
NÚM 2058 – 0002/2021) 
 

(...) comunica que és el nou propietari de la parcel·la PR61 del Sector XV, Ciutat 
Jardí, Sant Pau i sol·licita el canvi de nom del titular i mantenir el mateix quadre 
d’amortització de l’anterior propietari per al pagament de la quota per les obres 
d’urbanització, fase 1A. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Donar per 
assabentada del canvi de titularitat de la parcel·la. Concedir a (...) mantenir el mateix 
quadre d’amortització de l’anterior propietari del fraccionament i l’ajornament de la 
quota. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada. 

 
(...) comunica que és el nou propietari de la parcel·la PR78 del Sector XV, Ciutat 
Jardí, Sant Pau i sol·licita el canvi de nom del titular i fer el pagament de les quotes 
per les obres d’urbanització, fase 1A. La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
adopta: Donar per assabentada del canvi de titularitat de la parcel·la. Requerir a (...) 
que sol·liciti el fraccionament i ajornament  de la quota de les obres d’urbanització 
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del Sector XV de Sant Pau, fase 1A. Notificar la part dispositiva de l’acord a la 
persona interessada. 
 

7. DONAR COMPTE DEL CANVI DE TITULARITAT DE LA PARCEL·LA PR92 DEL 
SECTOR XV, CIUTAT JARDÍ, SANT PAU (EXPEDIENT NÚM 2058 – 
0002/2021) 

 
(...) comunica que és la nova propietària de la parcel·la PR92 del Sector XV, Ciutat 
Jardí, Sant Pau i posa a disposició de l’Ajuntament les seves dades a efectes de 
noves notificacions. La Junta de Govern Local,  es dona per assabentada. 
 

8. APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA  PRESENTADA PER L’ORGANISME DE 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE CRÈDITS 
INCOBRABLES QUE CORRESPON A L’ANY 2020 (EXPEDIENT NÚM 2063 – 
0002/2021) 

 
Segons la proposta de crèdit incobrables núm 20002, de 26.474,83 euros. La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, aprova la proposta de crèdits incobrables.  
 
Segons la proposta de crèdit incobrables núm 20003, de 48.307,63 euros. La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, aprova la proposta de crèdits incobrables.  
 
Segons la proposta de crèdit incobrables núm 20005, de 967,39 euros. La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, aprova la proposta de crèdits incobrables.  
 
Segons la proposta de crèdit incobrables núm 20006, de 14.621,19 euros.La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, aprova la proposta de crèdits incobrables.  
 

9. APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL CATÀLEG 
2021 DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020 – 
2023 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXPEDIENT NÚM 2240-
0056/2021) 
 

Diputació de Barcelona comunica que ha aprovat les subvencions sobre les 
concessions del fons de prestació Impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis, 
en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020 – 2023, per 2.750 euros. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, accepta la subvenció.  

 
10. APROVAR, SI ESCAU, EL PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS PEL SECTOR 

DE LA RESTAURACIÓ AFECTATS PER LES MESURES RESTRICTIVES 
PROVOCADES PEL COVID19 DURANT L’ANY 2021 (EXPEDIENT NÚM 2244 – 
0001/2021) 
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Segons l’informe favorable del Tècnic de Promoció Econòmica, de 16 de novembre 
de 2021, relatiu a la sol·licitud de subvencions pel sector de la restauració afectats 
per les mesures restrictives provocades pel COVID19 durant l’any 2021.  D’acord 
amb les Bases reguladores de les subvencions pel sector de la restauració (...). 
D’acord amb les sol·licituds i la documentació presentada. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, adopta: Concedir les subvencions pel sector de la restauració 
afectats per les mesures restrictives provocades pel COVID19 durant l’any 2021 (...):  
Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades i a Tresoreria 
perquè facin el pagament corresponent.  
 

11. APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 
FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM COMPARTIT DEL CASAL FRANCESC 
MACIÀ (EXPEDIENT NÚM 2395-0004/2021) 

 
Segons l’informe de l’enginyer municipal, de 5 de novembre de 2021, relatiu al 
Projecte per a la Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum compartit del Casal 
Francesc Macià, redactat pels Serveis Tècnics Municipals. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, adopta:  Aprovar inicialment el Projecte per a la Instal·lació solar 
fotovoltaica (...). Exposar el projecte al públic pel termini de 30 dies hàbils, al BOP, al 
tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament. En el supòsit que no ni hagin 
al·legacions ni reclamacions l’acord inicial esdevé definitiu.  

 
12. APROVAR, SI ESCAU, ELS TALLERS PER A LA SEPARACIÓ DE L’OLI 

DOMÈSTIC (EXPEDIENT NÚM 2496 – 0002/2021) 
 
Segons la proposta presentada per la regidora de Medi Ambient, relativa a la 
realització dels Tallers per a la separació de l’oli domèstic, en el marc de la 
Setmana Europea de la Prevenció de Residus, per 895,40 euros (Expedient núm 
2496 – 0002/2021). Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 170 
- 2269903. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda la realització dels 
Tallers per part de l’empresa Argelaga, serveis ambientals.  

 
13. APROVAR, SI ESCAU, LA CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE LA RECOLLIDA 

DE LA FRACCIÓ VERDA (EXPEDIENT NÚM 2494 – 0003/2021) 
 
Segons la proposta presentada per la regidora de Medi Ambient, relativa a la 
Campanya informativa sobre la recollida de la fracció verda “El verd no va al 
verd”, de 1.554,85 euros (Expedient núm 2492 – 0003/2021). Atès que es faran 
visites personalitzades als barris amb més densitat de jardins, fent enquestes i 
anàlisi de resultats i redacció d’informe. Intervenció ha emès un informe on diu 
que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, 
aplicació pressupostària 170 - 2269903. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, acorda que es porti a terme la Campanya informativa per part de 
l’empresa Argelaga, serveis ambientals.  
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14. APROVAR, SI ESCAU, L’ESTUDI DE MOBILITAT DEL CENTRE DEL MUNICIPI – 

FASE 2 – (EXPEDIENT NÚM 2938 – 0013/2021) 
 

Segons la proposta presentada per la  regidora de Medi Ambient, relativa a 
l’Estudi de mobilitat del Centre del municipi – Fase 2 -, de 1.246,30 euros 
(Expedient núm 2938 – 0013/2021). Intervenció ha emès un informe on diu que 
hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 170 - 2269903. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda 
que es faci l’Estudi per part de l’empresa Argelaga, serveis ambientals.  

 
15. APROVAR, SI ESCAU, EL CANVI DE NOM DELS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI 

MUNICIPAL (EXPEDIENT NÚM 2912 – 0001/2021) 
 
(...) sol·liciten el canvi de nom dels nínxols núm 34, 92 i 238 del Cementiri municipal. 
D’acord amb l’informe favorable del responsable de l’Àrea de padrons, de 8 de 
novembre de 2021.La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que s’expedeixi 
uns nous títols dels nínxols esmentats (...).  
 
(...) sol·licita el canvi de nom dels nínxols núm 254 i 410 del Cementiri municipal. 
D’acord amb l’informe favorable del responsable de l’Àrea de padrons, de 8 de 
novembre de 2021.La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que s’expedeixi 
uns nous títols dels nínxols esmentats a favor de (...).  
 
(...) comunica que és propietària del nínxol núm 290 del Cementiri municipal i 
sol·licita la cessió del nínxol a favor de l’Ajuntament. D’acord amb l’informe del 
responsable de l’Àrea de padrons del Cementiri municipal, de 8 de novembre de 
2021.La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Deixar sense efecte la 
concessió del nínxol 290 (...). Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 
(...) sol·liciten el canvi de nom dels nínxols núm 12 Bloc C i 96 Bloc H del Cementiri 
municipal. D’acord amb l’informe favorable del responsable de l’Àrea de padrons, de 
11 de novembre de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que 
s’expedeixi uns nous títols (...).  
 
(...) sol·licita el canvi de nom del nínxol núm 38 Bloc J del Cementiri municipal. 
D’acord amb l’informe favorable del responsable de l’Àrea de padrons, de 15 de 
novembre de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que s’expedeixi 
un nou títol del nínxol (...).   
 
 

16. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 

EXPEDIENT NÚM 2864-0025/2021 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 102/2021, per 
de 45,05 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 gestionar 
pels Serveis Socials. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 104/2021, de 
30,50 euros amb l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de 
Benestar Social, per transport a gestionar pels Serveis Socials. Intervenció ha emès 
un informe on diu que hi ha consignació específica al Pressupost municipal, 
aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 105/2021, de 
36 euros amb l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de 
Benestar Social, per la compra de butà. 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 106/2021, de 
1.397,04 euros 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 107/2021, de 
30,50 euros amb l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de 
Benestar Social pel transport a gestionar pels Serveis Socials. Intervenció ha emès 
un informe on diu que hi ha consignació específica al Pressupost municipal, 
aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 108/2021, de 
500 euros relatiu amb l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de 
Benestar Social, per les despeses funeràries a abonar directament a Funerària 
Cuberta. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació específica al 
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 109/2021, de 
25 euros relatiu amb l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de 
Benestar Social, per formació. 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 110/2021, de 
28 euros relatiu amb l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de 
Benestar Social, a abonar directament a l’Electracomercial Centelles, SLU.  
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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 111/2021, de 
96 euros amb l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de 
Benestar Social a abonar directament a l’Ajuntament de Vic. Intervenció ha emès un 
informe on diu que hi ha consignació específica al Pressupost municipal aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 112/2021, de 
246 amb l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar 
Social a abonar directament a (...). Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha 
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 

EXPEDIENT NÚM 2867-0009/2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa presentada per la 
regidora d’Igualtat, per la campanya Regala Igualtat per a sensibilitzar l’entorn als 
estereotips de gènere, per 960,50 euros. Intervenció ha emès un informe on diu que 
hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 2269901. 
 

17. TEMES URGENTS 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent:  
EXPEDIENT NÚM 2413-0034/2021 (...) per la instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum, amb 15 panells a la coberta de l’habitatge, al Camí de la Llavina. La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Concedir a (...) la llicència per la 
instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum. (...) 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent: 
LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 
 
Expedient núm 2414 – 0021/2021 (...) per acabar la construcció de l’habitatge – 
Fase 2 – al carrer de Fortià Solà. Atès el certificat de final d’obra de 13 d’octubre de 
2021.(...) La Junta de Govern Local,  per unanimitat, acorda donar la llicència de 
primera ocupació. 
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 21 hores i 
acorda la redacció de l’esborrany de l’acta (...) 

 
La secretària accidental      Vist i plau 

         L’alcalde 
 


