EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20 DE GENER
DE 2021 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió Número: 2, Caràcter: ordinària, Data: 20/1/2021, 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
Francesc d’A. Serras Ortuño, secretari
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 13 DE GENER DE 2020.
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 13 de gener
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. 2414-0111/2020 (...) per construir un mur de contenció a la part
posterior de la finca del carrer de Can Marc Fogueres. No obstant, es condiciona, a
l’obtenció de l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Expedient núm. 2414-0114/2020 (...) per arranjar la connexió a la claveguera general
de la sortida de l’edifici, al carrer Socós. No obstant, si ha d’obrir la vorera del carrer
abans s’ha de posar amb contacte amb els serveis tècnics municipals.
Expedient núm. 2414-0115/2020 (...) instal·lar la calefacció, al carrer de Santa Anna.
Expedient núm. 2414-0116/2020 (...) per construir un mur de contenció de la finca
del carrer de Can Marc Fogueres. No obstant, es condiciona, a l’obtenció de
l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Expedient núm. 2414-0118/2020. Nedgia Catalunya, SA per fer una rasa i la connexió
de servei, al carrer d’Antoni Gaudí. No obstant, es condiciona al compliment de la
normativa vigent (...).
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Expedient núm. 2414-0119/2020 (...), en representació de la Comunitat de
propietaris, per arranjar el paviment de garatge, a la carretera de Sant Feliu de Codines.
Expedient núm. 2414-0120/2020 (...) per pintar una ratlla groga davant del garatge,
al carrer de Sant Ferran.
Expedient núm. 2414/0121/2020 (...) per arranjar el terrat i els graons de l’escala, a la
ronda de les Coromines.
Expedient núm. 2414-0122/2020 (...) per col·locar mosaic al carrer de Sant Joan.
Expedient núm. 2414-0123/2020 (...) per arranjar la teulada, al carrer de Sant Martí.
Expedient núm. 2414-0125/2020. Sorea, SAU per fer una rasa a la vorera, carrer Nou.
Expedient núm. 2414-0126/2020 (...) per arranjar la cuina i el bany, al carrer de Pau
Casals.
Expedient núm. 2414-0127/2020 (...) per col·locar les rajoles a un envà de la cuina, a
la carretera de Sant Feliu de Codines.
Expedient núm. 2414-0129/2020 (...) per arranjar la cuina i el bany, al carrer de
l’Hospital.
Expedient núm. 2414-0131/2020 (...) per arranjar la cuina, al carrer dels Comtes de
Centelles.
Expedient núm. 2414-0001/2021 (...) per arranjar el bany, la cuina i col·locar mosaic
a l’habitatge, al carrer del Serrat.
Expedient núm. 2414-0002/2021 (...) per obrir 3 accessos a la paret i accessoris pel
muntatge de l’ascensor, al carrer de la Mare de Deu de Montserrat
Expedient núm. 2414-0003/2021 (...) per pintar la planta baixa de l’edifici del carrer
de Sant Josep cantonada ronda de les Tàpies. Josep Paré Aregall s’absté de la votació
per ser part interessada.
2.2 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ
Expedient núm. 2413-0023/2019 (...) en representació de Frigel, SL, per construir una
nau industrial sense ús específic, al carrer de l’Ollic, del polígon industrial Congost.
(...) Atès el certificat de final d’obra de 27 de maig de 2020. La Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda donar la llicència de primera ocupació.
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EXPEDIENT NÚM. 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. Atès el certificat de final
d’obra de 27 de maig de 2020. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
donar la llicència de primera ocupació.
3. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
UNIVERSITAT DE VIC, UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA, CAMPUS
VIC I L’AJUNTAMENT(EXPEDIENT NÚMERO 1376-0001/2021)
Segons el Conveni de col·laboració entre la Universitat de Vic, Universitat Central de
Catalunya, Campus Vic i l’Ajuntament (...) (Expedient núm. 1376-0001/2021). La Junta
de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar el Conveni de
col·laboració entre la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, Campus Vic
i l’Ajuntament, en concepte de projecte Talent Esportiu Osona 2020- 2021. Facultar
l’alcalde per a la signatura de la documentació que sigui necessària. Notificar la part
dispositiva de l’acord. (...)
4. APROVAR, SI ESCAU, LES SUBVENCIONS PER A COMERÇOS I SERVEIS
AFECTATS PER A LA CRISI DE LA COVID19 (EXPEDIENT NÚM. 22440012/2020)
La Junta de Govern Local, en sessió de 21 d’octubre de 2020, va aprovar les bases de
les subvencions per a comerços i serveis afectats per la crisi de la COVID-19 (...) es
van veure obligats a tancar el seu negoci durant el període de confinament i/o bé que
hagin patit una davallada en la facturació d’almenys un 50% comparant els ingressos
dels mesos d’abril i maig de 2020 en comparació els ingressos del mateix període de
l’any anterior. S’han presentat 54 sol·licituds dins el termini establert de convocatòria
i s’han fet 29 requeriments de documentació (...) en la sessió de Junta de Govern
Local, del 16 de desembre de 2020, es van atorgar 52 ajuts.
Aquesta administració ha detectat que es va produir un error material causat per
sistema informàtic pel qual no es varen comptabilitzar dues sol·licituds entrades en
forma i termini correctament corresponents a (E/6548-2020) i (E/6547-2020). Per part
de “EL CATAU” la sol·licitud es presenta com una davallada en l’ingrés com a bar – ja
que el servei de forn de pa va ser declarat essencial – i atès que aquest establiment
no compta amb llicència municipal pel servei de bar i s’està tramitant per aquest
concepte el pertinent expedient (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta:
Atorgar a VIATGES ON ANEM la subvenció de 250 euros, amb declaració expressa de
l’error material comès en la tramitació informàtica de la sol·licitud. Denegar a EL
CATAU la subvenció sol·licitada per no estar en poder de la llicència acreditativa
d’oferir servei de bar. Donar compte de l’acord a Intervenció de Fons i a Tresoreria pel
seu reconeixement i pagament.
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5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
EXPEDIENT NÚM. 1411-0001/2021
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa presentada pel regidor
d’Esports, relativa a la inspecció trimestral de la via ferrada de les Baumes Corcades,
per 2.141,70 euros per part de l’empresa Anigami experiències. Intervenció ha emès
un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost
municipal, aplicació pressupostària 241 – 22600.
EXPEDIENT NÚM. 2864-0001/2021
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 1/2021, 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. 2/2021, de 210
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 les targetes moneder.
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000.
6. APROVAR, SI ESCAU, EL CANVI DE NOM DELS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL (EXPEDIENT NÚMERO 2912-0001/2020)
(...) sol·licita el canvi de nom dels nínxols núm. 273 i 300 del Cementiri municipal.
D’acord amb l’informe favorable del responsable de l’Àrea de padrons, de 18 de gener
de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que s’expedeixin uns nous
títols del nínxols esmentats a favor de (...).
(...) sol·licita el canvi de nom del nínxol número 2 bloc A del Cementiri municipal.
D’acord amb l’informe favorable del responsable de l’Àrea de padrons, de 18 de gener
de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que s’expedeixi un nou títol
del nínxol esmentat a favor de (...).
(...) sol·liciten el canvi de nom del nínxol número 66 bloc J del Cementiri municipal.
D’acord amb l’informe favorable del responsable de l’Àrea de padrons, de 18 de gener
de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que s’expedeixi un nou títol
del nínxol esmentat a favor de (...).
7. APROVAR, SI ESCAU, EL REQUERIMENT AL PROPIETARI DE LA FINCA DEL
CARRER DE L’OLLIC, (...) DEL POLÍGON INDUSTRIAL CONGOST (EXPEDIENT
NÚMERO 2997-0033/2020)
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Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 9 de desembre de 2020, relatiu
a la Llicència d’obres número 24/2004, a nom de (...) en representació d’Exclusivas
Casals, SL, per fer el col·lector general, al carrer de l’Ollic, construït per l’empresa
Exclusivas Casals. El 12 de març de 2012 els inspector de l’Agència Catalana de
l’Aigua van trobar aigües residuals provinents del nou col·lector construir al carrer de
l’Ollic (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Donar
audiència a (...) en representació d’Exclusivas Casals perquè en el termini de 15 dies
es pressenti a l’Ajuntament per a la vista de l’expedient. Requerir novament a (...) en
representació d’Exclusivas Casals perquè en el termini de dos mesos, a comptar des
de la notificació de l’acord faci la reparació o substitució del nou tub del col·lector.
Notificar la part dispositiva de l’acord.
8. TEMES URGENTS.
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent
APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DEL PROGRAMA ESPECÍFIC TREBALL,
TALENT I TECNOLOGIA, EN EL MARC DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE
GOVERN LOCALS 2020 – 2023 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (Expedient núm.
2240-0074/2020)
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència, comunica que ha aprovat Programa
específic Treball, Talent i Tecnologia, en el marc del Pla de concertació Xarxa de
Govern Locals 2020 – 2023, per import 18.162,95 euros, en concret: Any 2021 - Import
concedit 11.805,92 euros. Any 2022 - Import concedit 6.357,03 euros. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, accepta la subvenció.
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent
APROVAR, SI ESCAU, l’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ
PLA DE REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ PER AL 2021, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE
LA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L’ANY 2020 (Expedient núm. 2240-0003/2021)
Diputació de Barcelona. Mercat de Treball, comunica que ha aprovat la concessió del
fons de prestació Pla de reactivació de l’ocupació per al 2021, en el marc del Catàleg
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, per import total de 16.582,19 euros. La
Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta la subvenció.
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 (...) i com a secretari estenc aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L’alcalde
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