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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 DE 
DESEMBRE DE 2019 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 10. Caràcter: ordinària. Data: 18/12/2019. 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, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 4 DE DESEMBRE DE 

2019 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta del 4 de desembre 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. 2413-0032/2019 (...) per l’ampliar l’habitatge unifamiliar entre 
mitgeres, al carrer de Jaume Guinovart. No obstant, es condiciona al compliment de 
la normativa vigent. 
 
2.2 FINAL D’OBRA 
 
Expedient núm. 2413-0031/2019 (...) per instal·lar un ascensor en edifici 
plurifamiliar, al carrer del Socós (…) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda 
donar el final d’obra. 
 
Expedient núm. 2414-0098/2019 (...) en representació de la Comunitat de 
propietaris, per pintar la façana posterior, al carrer de Santa Anna. (...) La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, acorda donar el final d’obra. 
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Expedient núm. 2414-0099/2019 (...) en representació de la Comunitat de 
propietaris, per arranjar i pintar la façana del carrer de Santa Anna. (...) La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, acorda donar el final d’obra. 
 
Expedient núm. 2414-0103/2019 (...) en representació de la Comunitat de 
propietaris, per rehabilitar el pati del cel obert, al carrer de la Font Calenta. (...) La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar el final d’obra. 
 

3. APROVAR, SI ESCAU, L’INICI DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE 
RECLAMACIÓ DE DANYS SOFERTS ALS EQUIPAMENTS PÚBLICS 
MUNICIPALS PER PART DE L’ENTITAT CATALÀ ATLÈTIC, FS (EXPEDIENT 
NÚM 1608-0001/2019) 

 
Atès l’informe d’11 de juliol de 2019, emès pel tècnic d’Esports de la corporació (...),  
“Informe sobre els desperfectes ocasionats als vestidors del Pavelló Municipal 
d’Esports de Centelles durant el partit de futbol sala entre el Sant Julià de Vilatorta CF 
“A” i el Roger’s Atlètic Català F.S. “B”. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
adopta els acords: Incoar un procediment administratiu de reclamació pels danys 
soferts als equipaments públics municipals referits a l’informe del Servei Municipal 
d’Esports als efectes de determinar el responsable dels mateixos i exigir el 
rescabalament de les despeses necessàries per a la seva reposició. Nomenar 
instructor del procediment el tècnic municipal d’Esports i secretari al de la 
corporació. Conferir un termini de 15 dies hàbils al presumpte responsable dels 
danys valorats en 128,02 euros a efectes d’al·legar i presentar els documents i les 
justificacions que considerin pertinents amb l’advertiment que si abans del 
venciment del termini els interessats manifesten la seva decisió de no efectuar 
al·legacions ni aportar nous documents o justificacions, el tràmit es considerarà 
realitzat (...) Informar a l’entitat Català Atlètic, F.S. que l’expedient de reclamació per 
danys referit a l’encapçalament d’aquesta resolució es troba a la seva disposició (...).  
 

4. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DE L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE LA PART BAIXA DEL CARRER DE L’HOSPITAL, 
A L’EMPRESA OBRES I SERVEIS PRESSEGUER, SL (EXPEDIENT NÚM. 2383-
0002/2019) 

 
(...) en representació d’Obres i Serveis Presseguer, SL, sol·licita la devolució de l’aval 
de l’obra de Pavimentació de la part baixa del carrer de l’Hospital, per import de 
2.588,50 euros. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda retornar l’aval. 
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5. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DE L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES D’ADEQUACIÓ DELS CARRERS DE COLLSUSPINA I DE LA FONT 
CALENTA, A L’EMPRESA OBRES I SERVEIS PRESSEGUER, SL (EXPEDIENT 
NÚM 2388-0005/2019) 

 
(...) en representació d’Obres i Serveis Presseguer, SL, sol·licita la devolució de l’aval 
de l’obra d’Adequació dels carrers de Collsuspina i de la Font Calenta, per import de 
6.583,50 euros. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda retornar l’aval.  
 

6. APROVAR, SI ESCAU, LA DESPESA DE LES VESPRADES DE TARDOR 2019 
(EXPEDIENT NÚM. 2761-0004/2019) 
 

Segons la proposta presentada per la regidora de Cultura, relativa la despesa de les 
Vesprades de tardor 2019, per import de 2.011,13 euros (...). Intervenció ha emès un 
informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica i suficient al 
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 338 – 2260905. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, aprova la despesa.  

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

MUNICIPAL (EXPEDIENT NÚM 2921-0005/2019) 
 
(...) sol·liciten el canvi de nom dels nínxols (...) del Cementiri municipal. (...) La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, acorda que s’expedeixin uns nous títols del nínxols 
(…) a favor de (…).  
 
(...) comunica que és propietari dels nínxols (...)del Cementiri municipal i sol·licita la 
cessió dels nínxols a favor de l’Ajuntament. (...) La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta: Deixar sense efecte la concessió dels nínxols (...) abonant-li la 
quantitat de 1.200 euros. Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 
(...) comunica que és propietària del nínxol (...) del Cementiri municipal i sol·licita la 
cessió dels nínxols a favor de l’Ajuntament. (...) La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Deixar sense efecte la concessió del nínxol (...) 
abonant-li la quantitat de 300 euros. Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 
(...) comunica que és propietari del nínxol (...) del Cementiri municipal i sol·licita la 
cessió dels nínxols a favor de l’Ajuntament. (...) La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Deixar sense efecte la concessió del nínxol (...) 
abonant-li la quantitat de 300 euros. Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 
(...) comunica que és propietària del nínxol (...) del Cementiri municipal i sol·licita la 
cessió dels nínxols a favor de l’Ajuntament. (...) La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Deixar sense efecte la concessió del nínxol (...), 
abonant-li la quantitat de 300 euros. Notificar la part dispositiva de l’acord. 
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8. APROVAR, SI ESCAU, L’APORTACIÓ ECONÒMICA PELS PROJECTES DE 

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2019 DEL FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ (EXPEDIENT 2910-0004/2019) 

 
Segons el Consell de cooperació i solidaritat, en la qual s’aprova una selecció dels 
projectes d’ajudes al desenvolupament de l’any 2019 i segons la proposta de la 
presidenta del Consell municipal de Cooperació i Solidaritat, en concret:  
 
 Nom Projecte País Pressupost 
1 Projecte 3315: Fortalecer el desarrollo de 

conocimientos de Estudiantes 
Nicaragua Aportació proposada: 6.000 

euros 
  

2  Projecte: 3297. Emergència: Resposta 
d’emergència als efectes de la tempesta 
severa a Gàmbia: Fase de reconstrucció. 

Gàmbia Aportació proposada: 4.500 
 euros 

3 Projecte: 3295. Crisi refugiats: Suport 
emocional a la població siriana refugiada 
a camps informals de la vall de la Bekaa 
al Líban.  

Líban Aportació proposada: 4.500 
euros 

 
Atès que Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació 231 – 48001. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa de 15.000 euros.  
 

9. APROVAR, SI ESCAU, LES LIQUIDACIONS DE LES SUBVENCIONS EN EL 
MARC DEL PLA DE BARRIS (EXPEDIENTS NÚM. 2413-0031/2019, 2414-
0098/2019, 2414-0099/2019, 2414-0103/2019) 

 
Vistes les diferents sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria d’ajuts 
previstes en el marc del Pla de Barris i convocades per Decret d’Alcaldia núm. 
105/2019, de 26 d’agost, per la modalitat de lliure concurrència i en subjecció i amb 
les bases i condicionants previstos en la regulació del Pla de barris. En el termini 
establert (...) es van rebre en temps i forma les sol·licituds (...). S’atorgà una 
subvenció de 12.031,64 euros, amb concessió de bestreta consistent en la quantitat 
de 6.000,00 euros establerta com a límit quantitatiu en el Decret d’Alcaldia de 
convocatòria, mitjançant acord de Junta de Govern Local, de 2 d’octubre de 2019, en 
el qual s’atorgava a les persones beneficiàries un termini d’execució i un de 
justificació de despeses realitzades, els quals finalitzaren el 29 de novembre i el 16 
de desembre de 2019, respectivament. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
adopta els acords:  
 

1. Tenir per degudament justificada la subvenció concedida a (...) en 
representació de la Comunitat de propietaris del carrer de Santa Anna (...) per 



5 

 

import de 9.257,71 euros (justificant despeses per 13.225,28 euros). Disposar 
el pagament de 4.628,86 euros, partida 231.480.04 del pressupost de l’exercici 
corrent, atès que (...) ja va rebre en concepte de bestreta 4.628,85 euros.  

 
2. Tenir per degudament justificada la subvenció concedida a (...) en qualitat de 

representant de la Comunitat de propietaris del carrer de Santa Anna (...) per 
import de 6.834,44 euros (justificant despeses per 9.763,49 euros). Disposar 
el pagament de 3.417,22 euros, partida 231.480.04 del pressupost de 
l’exercici corrent, atès que (...) ja va rebre en concepte de bestreta 3.417,22 
euros. 

 
3. Tenir per degudament justificada la subvenció concedida a (...), en 

representació de la Comunitat de propietaris del carrer de la Font Calenta (...)  
per import de 4.701,06 euros (justificant despeses per 6.606,60 euros). 
Disposar el pagament de 2.350,53 euros, partida 231.480.04 del pressupost 
de l’exercici corrent, atès que (...) ja va rebre en concepte de bestreta 2.350,53 
euros.  

 
4. Tenir per degudament justificada la subvenció concedida a (...) en 

representació de la Comunitat de propietaris del carrer del Socós (...) per 
import de 21.738,53 euros (justificant despeses per 39.831,30 euros). 
Disposar el pagament de 15.738,53 euros, partida 231.480.04 del pressupost 
de l’exercici corrent, atès que (...), ja va rebre en concepte de bestreta la 
quantitat 6.000,00 euros. 

 
5. Tenir per degudament justificada la subvenció concedida a (...) en 

representació de la Comunitat de propietaris de la plaça de Mossèn Xandri (...) 
per import de 12.301,64 euros (justificant despeses de 17.188,05 euros). 
Disposar el pagament de la quantitat de 6.301,64 euros, partida 231.480.04 
del pressupost de l’exercici corrent, atès que (...) ja va rebre en concepte de 
bestreta la quantitat de 6.000,00 euros.  

 
6. Donar trasllat de l’acord a les persones interessades i a la Tresoreria 

municipal als efectes legals. 
 

10. APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 5 I ÚLTIMA DEL 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL FORTUNY (EXPEDIENT NÚM. 
2388-0001/2019) 

 
Atesa la certificació núm. 5 i última de l’obra denominada Pavimentació del carrer 
del Fortuny, de 86.279,30 euros, presentada per Obres i Serveis Presseguer, SL. (...) 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova íntegrament la certificació. 
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11. APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 I ÚNICA DEL 
PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLACETA DEL CARRER DEL 
MARQUÈS DE PEÑAPLATA – CAL CARTER (EXPEDIENT NÚM. 2383-
0003/2019) 

 
Atesa la certificació núm. 1 i única de l’obra denominada Reurbanització de la 
placeta del carrer del Marquès de Peñaplata – cal Carter, de 45.810,95 euros, 
presentada per Construccions Lleonart, SL. (...) La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, aprova íntegrament la certificació. 
 

12.  APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES I 
SUBMINISTRAMENT PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN EQUIP DE RECÀRREGA 
RÀPIDA PELS VEHICLES ELÈCTRICS (EXPEDIENT NÚM. 1387-0015/2019) 
 

Atès l’informe de l’enginyer municipal, de 12 de desembre de 2019, relatiu al 
subministrament per a la instal·lació d’un equip de recàrrega ràpida pels vehicles 
elèctrics, a l’aparcament del Palau dels Comtes (Expedient núm. 1387-0015/2019). 
Atès que hi ha l’oferta de l’empresa Circutor, SA, de 26.922,50 (IVA inclòs). Atès que 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 920 - 60901. 
(…) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar la 
contractació, mitjançant un contracte menor d’obres subministrament per a la 
instal·lació d’un equip de recàrrega ràpida pels vehicles elèctrics, a l’aparcament del 
Palau dels Comtes (...), a l’empresa Circutor, SA. Facultar l’alcalde per la signatura de 
la documentació que sigui necessària. (...) 
 

13. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER  A LA 
REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE LA REFORMA I LA REHABILITACIÓ 
DEL PALAU DELS COMTES (EXPEDIENT 1411-0006/2019) 

 
Atès l’informe de l’arquitecta municipal, de 17 de desembre de 2019, relatiu a la 
redacció de l’avantprojecte de la Reforma i la rehabilitació del Palau dels Comtes (...).  
Atès que hi ha les ofertes: Pere Espluga Sorribes, per 17.666 euros (IVA inclòs). 
Eugènia Santacana Verdet, per 17.091,25 euros (IVA inclòs). Cervantes & Prats, per 
import de 16.881,69 euros (IVA inclòs) Atès que Intervenció ha emès un informe on 
diu que hi ha consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost 
municipal, aplicació pressupostària 920 - 60901.(...) La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Aprovar la contractació, mitjançant un contracte 
menor de servei la redacció de l’avantprojecte de la Reforma i la rehabilitació del 
Palau dels Comtes (...), per 16.881,69 euros (IVA inclòs), a Cervantes & Prats. 
Facultar l’alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària. (...) 
 

14. TEMES URGENTS 
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L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent 
 
FINAL D’OBRA  
 
Expedient núm. 2414-0097/2019 (...) en representació de la Comunitat de 
propietaris, per rehabilitar les façanes de l’edifici, arranjar la teulada i substituir les 
canals, a la plaça de Mossèn Xandri. Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal 
de 16 de desembre de 2019. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar 
el final d’obra. 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent 
 
APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES (EXPEDIENT NÚM. 2395-
0001/2019) 

 
Atesa la certificació núm. 6 de l’obra denominada Millora d’accessos i arranjament 
de a pista del casal Francesc Macià, per import de 22.714,39 euros, presentada per 
l’empresa Conspai Obras y Servicios del Vallès (...). La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, aprova íntegrament la certificació. 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent 
 
APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES DE MILLORA DELS ACCESSOS I 
L’ARRANJAMENT DE LA PISTA DEL CASAL FRANCESC MACIÀ (EXPEDIENT 
NÚMERO 2395-0008/2019) 

 
Atesa la certificació núm. 3 de l’obra denominada Millora dels accessos i 
l’arranjament de la Pista del Casal Francesc Macià, de 8.677,93 euros, presentada 
per Vialitat i Obres Sepisa, SL. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova 
íntegrament la certificació 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent 
 
APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES (EXPEDIENT NÚM. 2395-
0009/2019) 

 
Atesa la certificació núm. 1 de l’obra denominada Consolidació de la coberta i 
l’apuntalament del pati interior de l’edifici del Palau dels Comtes, de 33.769,60 euros, 
presentada per l’empresa Construccions Riera Camps, SCP (...) La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, aprova íntegrament la certificació. 
 
 
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 (...)  



8 

 

 
El secretari        Vist i plau 
         L’alcalde 
 


