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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 4 DE 
SETEMBRE DE 2019 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: 4/9/2019. 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 17 DE JULIOL 

DE 2019 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del 17 de juliol que s’aprova per 
unanimitat. 
 

2. LLICÈNCIES 
 

Expedient núm. 2338-0007/2019 (...) en representació del bar el Portal, sol·licita 
autorització per col·locar taules i cadires, al carrer de Santa Anna. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, adopta els acords: Requerir (...) del bar el Portal perquè presenti el rebut anual 
de l’assegurança de responsabilitat civil amb l’extensió a la terrassa. Autoritzar a (...), per 
col·locar (...) previ pagament de la taxa  preceptiva, sens perjudici  que si es produeixen 
sorolls que alterin la normal convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització concedida. 
Requerir (...) perquè faci el pagament de l’ocupació de via pública de 2019, per 320,40 euros 
(...).Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat.  

 
Expedient núm. 2338-0008/2019 (...) en representació del bar el Trabuc, sol·licita 
autorització per col·locar taules i cadires, a la plaça Major. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Requerir (...) del bar el Trabuc perquè presenti el rebut anual 
de l’assegurança de responsabilitat civil amb l’extensió a la terrassa. Autoritzar a (...) per 
col·locar (...) previ pagament de la taxa  preceptiva, sens perjudici  que si es produeixen 
sorolls que alterin la normal convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització concedida. 
Requerir (...) del bar el Trabuc, perquè faci el pagament de l’ocupació de la via pública de  
2019, de 722,24 euros (...). Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat.  
 
2.1 OBRES  

 
(...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir les llicències per a les 
actuacions urbanístiques que s’esmentaran a continuació: 
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Expedient número 2414-0046/2019 (...) per col·locar un envà pluvial a les façanes sud i 
nord, a la ronda de les Coromines.  
 
Expedient número 2414-0055/2019 (...) per pintar i adequar el pati interior, al carrer de Vic.  
 
Expedient número 2414-0058/2019 (...) per canviar la cuina, el bany i la fusteria (interiors i 
exterior) reforma integral de l’habitatge, al carrer de Sant Josep.  
 
Expedient número 2414-0059/2019 (...) per pintar la façana de color terrós, al carrer de Vic.  
 
Expedient número 2414-0061/2019 (...) per canviar els armaris de la cuina, a la carretera de 
Sant Feliu de Codines.  
 
Expedient número 2414-0062/2019 (...) per arranjar el bany, la cuina i col·locar mosaic, al 
carrer de Rafael Casanova.  
 
Expedient número 2414-0063/2019 (...) per pintar una línia groga davant de l’entrada del 
garatge, a la ronda de les Tàpies.  
 
Expedient número 2414-0064/2019 (...) en representació de la Comunitat de propietaris, per 
refer la vorera, a la carretera de Sant Feliu de Codines.  
 
Expedient número 2414-0066/2019 (...) en representació de la Comunitat de propietaris, per 
refer la vorera a la carretera de Sant Feliu de Codines.  
 
Expedient número 2414-0068/2019 (...) per arranjar el bany i col·locar mosaic, a la plaça de 
Catalunya.  
 
Expedient número 2414-0069/2019 (...) per enrajolar el pati, al carrer de Sant Josep.  
 
Expedient número 2414-0070/2019 (...) per canviar el terra de la planta baixa, al carrer de 
les Violetes.  
 
Expedient número 2414-0073/2019 (...) per canviar els armaris de la cuina, al carrer de 
l’Hospital. 
 
Expedient número 2414-0074/2019 (...) per fer la connexió del subministrament de l’aigua, 
al carrer de la Indústria.  
 
Expedient número 2414-0076/2019 (...) per treure l’aplacat de pedra de la façana i pintar al 
carrer de Rafael Casanova.  
 
Expedient número 2414-0077/2019 (...)  en representació de la Comunitat de propietaris, 
per refer la vorera, a la carretera de Sant Feliu de Codines.  
 
Expedient número 2414-0078/2019 (...) en representació de La Doma, SA de Curtidos, per 
canviar els lluernaris de la coberta, al mas els Casals.  
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Expedient número 2414-0079/2019 (...) per canviar les rajoles del bany, a can Milhomes.  
 
Expedient número 2419-0001/2019 (...) pel canvi d’ús parcial d’un edifici i creació d’un 
nou habitatge, a l’avinguda de Rodolf Batlle. No obstant, es condiciona al compliment de la 
normativa vigent. 
 
Expedient número 2413-0002/2018 (...) per la distribució interior d’un habitatge unifamiliar 
aïllat, al carrer de Josep Anselm Clavé (Expedient número 104/2006, 113/2016 i 72/2017). 
Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 29 de juliol de 2019. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, adopta els acords: Denegar a Judit Pont Cullell la pròrroga de la 
llicència d’obres número 2413-0002/2018 perquè s’han esgotat tots els terminis segons la 
Llei 3/2012. Notificar a (...) que per portar a terme les obres que falten, haurà de demanar una 
nova llicència d’acord amb la valoració que va presentar la tècnica directora de les obres, 15 
d’abril de 2019. Notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada.  
 
Expedient número 2413-0013/2019 (...) per a la construcció d’un habitatge unifamiliar, al 
carrer del Mig (Expedient núm. 137/2017). (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
acorda donar la llicència de primera ocupació. 
 
Expedient número 2413-0025/2019 (...), en representació de Dorseran, Serveis de la 
Construcció, SL, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, amb 9 
habitatges i 10 places d’aparcament, al carrer de la Indústria. Atès l’informe de l’arquitecta 
tècnica municipal d’1 d’agost de 2019. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 
acords: Denegar a (...) Dorseran, Serveis de la Construcció, SL, la pròrroga de les llicències 
d’obres números 54/20007, 77/2017 i 18/2018 perquè s’han esgotat tots els terminis segons la 
Llei 3/2012. Notificar (...) que per portar a terme les obres que falten haurà de demanar una 
nova llicència i presentar la valoració de l’arquitecte que porta la direcció de l’obra de les 
parts que falten per acabar. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat.  
 
Expedient número 2413-0026/2019 (...) per ampliar el garatge, al carrer del Fortuny 
(Expedient núm. 10/2018). Atès el certificat de final d’obra de 12 de juny de 2019. Atès 
l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 30 de juliol de 2019. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, acorda donar la llicència de primera ocupació. 
 
Expedient número 2413-0027/2019 (...) per reformar l’interior de l’habitatge, al carrer del 
Fortuny (Expedient número 43/2018). Atès el certificat de final d’obra de 12 de juny de 2019. 
Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 30 de juliol de 2019. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, acorda donar la llicència de primera ocupació. 
 
Expedient número 2414-0025/2018 (...) per reformar i acabar els 3 habitatges (...) al carrer 
del Serrat. Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 31 de juliol de 2019. La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, acorda donar la llicència de primera ocupació. 
 
Expedient número 2419-0001/2018 (...) pel canvi d’ús de local per habitatge, al carrer de 
Vic. (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar la llicència de primera 
ocupació. 
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Expedient número 2414-0067/2019 (...) per pintar el gual de davant l’entrada del garatge, al 
carrer de Vic. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Autoritzar a (...) 
la llicència. No obstant, es condiciona la seva efectivitat a que esborri la part que ha pintat 
que no està permesa per la normativa vigent i la vorada pintada anteriorment. Notificar la part 
dispositiva de l’acord a l’interessat.  
 
Expedient número 2414-0071/2019. Xarxa Oberta de Catalunya per fer diferents rases i 
pericons per a la connexió de la fibra òptica de la Diputació de Barcelona amb la Biblioteca 
municipal, a diferents zones del municipi. L’alcalde retira l’expedient de l’ordre del dia. 
 

3. APROVAR, SI ESCAU, LA RENÚNCIA DE LA CESSIÓ D’ÚS DE 
CARÀCTER TEMPORAL DE LA PLAÇA D’APARCAMENT NÚM. 20 DEL 
CARRER DE CAN MINGUET (EXPEDIENT NÚM. 1592-0001/2019) 

 
(...) presenta la renúncia de la plaça d’aparcament núm. 20 del carrer de Can Minguet, ja que 
no la necessita. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta la renúncia, a partir de l’1 
d’octubre i ordena que es passi a Tresoreria per al seu coneixement i als efectes que calgui. 
 

4. APROVAR, SI ESCAU, LA CESSIÓ D’ÚS DE CARÀCTER TEMPORAL DE 
LA PLAÇA D’APARCAMENT NÚM. 20 DEL CARRER DE CAN MINGUET 
(EXPEDIENT NÚMERO 1592-0002/2019) 

 
(...) sol·licita la cessió d’ús de caràcter temporal de la plaça d’aparcament número 20 del 
carrer de Can Minguet. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar 
la cessió d’ús de caràcter temporal de la plaça d’aparcament (...) núm. 20  (...) per import de 
35 euros/mensuals, a partir de l’1 d’octubre de 2019. Facultar l’alcalde per a la signatura de 
la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’Àrea de 
tresoreria de l’Ajuntament i a l’interessat per al seu coneixement i als efectes que calgui.  

 
5. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE SUBVENCIÓ ENTRE 

L’ASSOCIACIÓ – UNIÓ DEL COMERÇ DE CENTELLES I 
L’AJUNTAMENT PER A LA GESTIÓ DE LA DINAMITZACIÓ DEL 
CENTRE COMERCIAL URBÀ (EXPEDIENT NÚMERO 1376-0007/2019) 
 

Segons el Conveni de subvenció entre l’Associació – Unió del Comerç de Centelles i 
l’Ajuntament per a la gestió de la dinamització del centre comercial urbà (...).  La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar el Conveni (...). Facultar l’alcalde per a la 
signatura de la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.(...)   
 

6. APROVAR, SI ESCAU, EL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE 
L’AJUNTAMENT COM A MEMBRE D’OSONA TURISME, 
ORGANITZACIÓ ESPECIAL DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA 
(EXPEDIENT NÚM 2644-0001/2019) 

 
Consell Comarcal d’Osona – Osona Turisme sol·licita un representant de l’Ajuntament per 
tal de poder constituir el Consell General de l’organització (Expedient número 2644-



 
 

 

5 
 

0001/2019). La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que Josep Arisa Argemí sigui 
el representant de l’Ajuntament al Consell Comarcal d’Osona – Osona turisme i es ratifiqui 
pel Ple de l’Ajuntament.  
 

7. APROVAR, SI ESCAU, ELS AJUTS ECONÒMICS (EXPEDIENT NÚM. 2864-
0010/2019) 

 
Ajut econòmic número 53/2019 
Segons l’expedient núm. 53 de l’any 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica (...), de 
2.175 euros, per les beques d’esports que gestionarà directament els Serveis Socials, amb 
consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut.  
 
Ajut econòmic número 54/2019 
Segons l’expedient núm. 54 de l’any 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica (...) de 
34,81 euros, a abonar directament a Farmàcia Barnolas, amb consignació pressupostària 
específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut.  
 
Ajut econòmic número 55/2019 
Segons l’expedient núm. 55 de l’any 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica (...) de 85 
euros, a abonar directament a l’usuari amb consignació pressupostària específica i suficient al 
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, aprova l’ajut.  
 
Ajut econòmic número 56/2019 
Segons l’expedient núm. 56 de l’any 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica (...) de 0 
euros, per l’entrada a la piscina que gestionarà directament els Serveis Socials. La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut. 
 
Ajut econòmic número 57/2019 
Segons l’expedient número 57 de l’any 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica (...) de 0 
euros, per l’entrada a la piscina que gestionarà directament els Serveis Socials. La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut. 
 
Ajut econòmic número 58/2019 
Segons l’expedient núm. 58 de l’any 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica (...) de 0 
euros, per l’entrada a la piscina que gestionarà directament els Serveis Socials. La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut. 
 
Ajut econòmic número 59/2019 
Segons l’expedient núm. 59 de l’any 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica (...) de 
24,70 euros, que gestionarà directament els Serveis Socials amb consignació pressupostària 
específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut.  
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Ajut econòmic número 60/2019 
Segons l’expedient núm. 60 de l’any 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica (...) de 
14,70 euros, que gestionarà directament els Serveis Socials, amb consignació pressupostària 
específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut.  
 
Ajut econòmic número 61/2019 
Segons l’expedient núm. 61 de l’any 2019 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica (...)210 
euros, pel lloguer a abonar directament a l’Administració de finques amb consignació 
pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 
480000. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut.  

 
8. TEMES URGENTS 

 
No n’hi ha.  
 
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 (...).  
 
 

 


