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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16 DE 
DESEMBRE DE 2020 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, 
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 27. Caràcter: ordinària. Data: 16/12/2020. 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 2 DE DESEMBRE DE 2020 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 2 de 
desembre de 2020 que s’aprova per unanimitat. 

 
2. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016 – 

2020 (EXPEDIENT NÚM. 1287-0004/2020). 
 
Per acord de Junta de Govern Local de 26 de gener de 2017, es va aprovar el Pla Local 
de Joventut (Pla Jove 2016-2020), vigent fins al desembre de 2020.  La situació de 
confinament viscuda per la població, derivada de la pandèmia de la COVID-19 els 
mesos de març i fins a juny del 2020 no ha permès dur a terme el procés participatiu 
previst per desenvolupar el nou pla local de Joventut, previst per implementar-se els 
anys 2021-2025.  La manca de figura de dinamitzadora a l’àrea de Joventut fins a 
setembre de 2020 no ha permès dinamitzar les accions previstes (...). Atès la situació 
actual amb la pandèmia, fan que la realitat dels i les joves del municipi sigui molt 
diferent a com estava plantejada, i això dona lloc a que s’hagin de reestructurar i 
plantejar les accions a dur a terme (...) Atès que s’ha iniciat el procés de redacció del 
nou Pla Local de Joventut el setembre de 2020 (...)  Vist l’informe emès per la tècnica 
de joventut adjunt.La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: 
Aprovar la pròrroga del Pla Jove 2016-2020 en vigor per un any, fins el 31 de desembre 
de 2021. Notificar als interessats el present acord. 

 
1. APROVAR, SI ESCAU, LA RENOVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA CENTRAL DE 

SERVEIS TÈCNICS DE LA XARXA D’ARXIUS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA (EXPEDIENT NÚM. 1376-0024/2020) 

L’Ajuntament de Centelles està adherit a la Central de Serveis Tècnics (CST) de la Xarxa 
d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona segons el conveni signat el 29 de juny 
de 2006. Des d’aleshores, l’arxivera municipal és la representant a la CST de la XAM i l’Arxiu 
Municipal de Centelles ha participat en els diversos programes de suport:  tractament 
arxivístic, compres conjuntes, restauració, digitalització, programaris, subvencions i accions 
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formatives. Segons la comunicació de la Diputació E/5553-2020 del 4 de novembre, s’ha 
adaptat el conveni regulador de l’adhesió a la CST de la XAM al context normatiu actual i s’ha 
de renovar l’adhesió. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:  

Sol·licitar la renovació de l’adhesió i lliurar la documentació corresponent per a que la 
Diputació de Barcelona iniciï un acte de constatació de l’adhesió i els tràmits per signar el nou 
conveni d’adhesió a la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals de la 
Diputació de Barcelona. Nomenar l’arxivera municipal com a representant a la Comissió 
Tècnica Assessora. (...) 

 
2. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CENTELLES I LA 

CREACCIÓ DE L’AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL 
PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE PROGRAMA INTEGRAL DE SUPORT A LES 
PERSONES EMPRENEDORES, CONVOCATÒRIA 2020, DEL DEPARTAMENT 
D’EMPRESA I CONEIXEMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (Expedient 
núm. 1376-0025/2020) 

 
Segons el Conveni entre l’Ajuntament de Centelles i la Creacció de l’Agència 
d’Emprenedoria, Innovació i coneixement, SL per desenvolupar el projecte Programa 
integral de suport a les persones emprenedores, convocatòria 2020, del Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta: Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Centelles i la Creacció de 
l’Agència d’Emprenedoria, Innovació i coneixement, SL per desenvolupar el projecte 
Programa integral de suport a les persones emprenedores, convocatòria 2020, del 
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat.Facultar l’alcalde per a la 
signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva 
de l’acord. (...) 
 

3. APROVAR, SI ESCAU, L’ADQUISICIÓ DIRECTA DE L’IMMOBLE DEL CARRER DE 
LA FONT CALENTA, 4, BAIXOS, 1A (EXPEDIENT NÚM. 1571-0002/2020) 

 
El 23 d’octubre de 2020, l’Ajuntament va sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya que emetés una resolució d’exercici del dret de tanteig/retracte a favor de 
l’Ajuntament de Centelles (...) dels habitatges provinents de processos d’execució 
hipotecària, respecte a l’habitatge de l’expedient BHPT-07887-20, ubicat al carrer de la 
Font Calenta. L’Agència de l’Habitatge ha resolt en benefici de l’Ajuntament de 
Centelles sobre l’habitatge (...) atès que es tracta d’un habitatge adquirit per l’entitat 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (...). L’Ajuntament considera que aquesta 
adquisició és necessària per al municipi de Centelles. (...) 
 
Centelles té la consideració de municipi amb demanda residencial forta, acreditada 
per la Generalitat de Catalunya. el bé adquirit es destinarà a tenir la funcionalitat 
d’acollir diferents famílies en estada temporal de curta o mitja estada, valorant 
preferentment dones víctimes de violència de gènere, persones o famílies sense llar, 
etc. (...). Examinada la documentació dels antecedents, així com la memòria i la 
provisió d’Alcaldia, l’informe de Secretaria, l’informe d’Intervenció, l’informe tècnic i 
l’informe de Serveis Socials. (...) 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords següents:  Adquirir el bé 
immoble, propietat de l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, lliure de càrregues 
i altres gravàmens pel preu de 35.000 euros, ubicat al carrer de la Font Calenta número. 
Notificar l’acord a l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA i citar-la per a la 
signatura del contracte que tindrà lloc a l’Ajuntament quan les parts ho estipulin. 
Anotar l’adquisició a l’Inventari Municipal de Béns a l’efecte d’actualitzar-lo, una 
vegada formalitzada l’adquisició. Remetre la documentació necessària al Registre de 
la Propietat perquè efectuï els assentaments registrals segons la legislació 
hipotecària.  
 

4. APROVAR, SI ESCAU, EL FRACCIONAMENT I L’AJORNAMENT FINS A 60 
MESOS DE LES QUOTES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL 
DEL SECTOR XV, CIUTAT JARDÍ, SANT PAU, FASE 1 (A) (EXPEDIENT NÚM. 
2057-0001/2020). 

 
(...) sol·liciten el fraccionament i l’ajornament fins a 60 mesos de la quota de les obres 
d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A. 
 
Atès que la concessió del fraccionament ve condicionat per la presentació d’un aval 
bancari per part del propietari, el qual se li sol·licitarà al mateix temps que se li 
adjuntarà el quadre d’amortització. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta 
els acords: Concedir a (...), propietari de la parcel·la PR01, (...), propietària de la 
parcel·la PR02, (...) i (...) propietaris de la parcel·la PR04, (...) i (...), propietaris de la 
parcel·la PR05, (...) propietari de la parcel·la PR06, (...), propietari de la parcel·la PR10, 
(...) i (...), propietaris de les parcel·les PR11 – PR20 i PR21, (...), propietària de la 
parcel·la PR12, (...), propietari de la parcel·la PR14, (...) i (...), propietaris de la parcel·la 
PR23, (...), propietari de la parcel·la PR24, (...), propietària de la parcel·la PR25, (...), 
propietari de la parcel·la PR26, (...), propietària de la parcel·la PR30, (...)  i (...) , 
propietaris de la parcel·la PR34, (...), propietària de la parcel·la PR44, (...) i (...), 
propietaris de la parcel·la PR45, (...), propietari de les parcel·les PR47 i PR50, (...), 
propietari de la parcel·la PR55, (...), propietari de les parcel·les PR60 i PR72, (...), 
propietària de la parcel·la PR61, (...), propietària de la parcel·la PR62, (...) i (...), 
propietaris de la parcel·la PR64, (...), propietària de la parcel·la PR67, (...), (...) i (...), 
propietaris de la parcel·la PR68, (...) i (...)  propietaris de la parcel·la PR71, (...), 
propietari de la parcel·la PR73, (...), propietari de la parcel·la PR74, (...) i (...), propietaris 
de la parcel·la PR75, (...), propietari de la parcel·la PR79, (...), propietària de la parcel·la 
PR92, (...), propietària de la parcel·la PR103, (...), propietària de la parcel·la PR105, (...), 
propietària de la parcel·la PR108 i M. (...) propietària de la parcel·la PR109, el 
fraccionament i l’ajornament de la quota de les obres d’urbanització del Sector XV de 
Sant Pau, fase 1A, sempre i quan presentin l’aval sol·licitat en el termini de 30 dies a 
comptar de la recepció de l’acord. Les quotes s’hauran d’abonar a la Tresoreria de 
l’Ajuntament o mitjançant un ingrés en el compte (...) de CaixaBank, a nom de 
l’Ajuntament de Centelles. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones 
interessades. 
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5. APROVAR, SI ESCAU, EL FRACCIONAMENT I L’AJORNAMENT MES DE 60 
MESOS DE LES QUOTES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL 
DEL SECTOR XV, CIUTAT JARDÍ, SANT PAU, FASE 1 (A) (EXPEDIENT NÚM. 
2057-0001/2020) 

 
(...) sol·liciten el fraccionament i l’ajornament més de 60 mesos de la quota de les 
obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A. Atès que les sol·licituds 
presenten un termini superior al que està establert per llei, per tant els propietaris 
hauran de presentar documentació, la qual serà estudiada per l’Àrea de Serveis Socials 
de l’Ajuntament i la Junta resoldrà en base als informes de Serveis Socials. La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords següents: 
 
Requerir a (...), propietària de la parcel·la PR08, (...), propietària de la parcel·la PR09, 
(...), propietari de la parcel·la PR16, (...), propietaris de la parcel·la PR18, (...), propietari 
de la parcel·la PR37 (...), propietaris de la parcel·la PR40, (...), propietaris de les 
parcel·les PR43 i PR90, (...), propietari de la parcel·la PR48, (...), propietaris de la 
parcel·la PR51, (...) propietaris de la parcel·la PR52, (...), propietari de la parcel·la PR54, 
(...) propietària de la parcel·la PR56, (...), propietaris de la parcel·la PR58, (...), propietari 
de la parcel·la PR59, (...), propietària de la parcel·la PR63, (...), propietaris de la parcel·la 
PR69, (...), propietària de la parcel·la PR77, (...), propietaris de la parcel·la PR78, (...) 
propietàries de la parcel·la PR83, (...), propietaris de la parcel·la PR84, (...), propietari 
de la parcel·la PR93 (...), propietaris de la parcel·la PR104, i (...), propietaris de la 
parcel·la PR107, que en el termini de 30 dies a comptar des de la recepció de l’acord 
aportin la documentació que consta en l’annex adjunt. Notificar la part dispositiva de 
l’acord a les persones interessades. 
 

6. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES ANALÍTIQUES D’AIGUA 
PRESENTADES PER SOREA (EXPEDIENT NÚM. 2512-0009/2020).  

 
Expedient núm. 2512-0009/2020. Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, 
SA, presenta les analítiques del mes d’octubre. La Junta de Govern Local es dona per 
assabentada.   
 

7. APROVAR, SI ESCAU, LA RECTIFICACIÓ DE L’ERROR MATERIAL EN EL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
D’ACTIVITATS I SERVEIS CULTURALS ENTRE EL GRUP DE TEATRE EL TRIQUET 
I L’AJUNTAMENT (EXPEDIENT NÚMERO 2749-0004/2019) 
 

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 24 d’abril de 2019, es va aprovar el 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el grup de teatre El Triquet, relatiu al 
desenvolupament d’activitats i serveis culturals pel període 2019. A l’apartat VI del 
conveni es proposa que la durada sigui pels anys 2018 i 2019. En el pacte primer es 
reconeix l’obligació de l’Ajuntament de Centelles d’aportar una subvenció directa per 
import de tres mil euros (3.000 euros) pels anys 2018 i 2019. (...) La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, adopta els acords: Rectificar l’error material esmentat (...), del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, de l’expedient: 
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Expedient 2749-0004/2019. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el grup de 
teatre El Triquet 2019. Resolució: acord de la Junta de Govern Local, de data 24 d’abril 
de 2019.Concretament, en el document Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i 
el grup de teatre El Triquet 2019 (...). Concedir la subvenció a el Grup de Teatre El 
Triquet, per import de 3.000 euros, referent a l’exercici 2020. Notificar aquest acord a 
les persones interessades. 

 
8. APROVAR, SI ESCAU, LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DE PISOS D’ESTADA 

TEMPORAL PER A L’ANY 2020 QUE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA 
PRESTA AL MUNICIPI (EXPEDIENT NÚM. 2824-0003/2020).  
 

D’acord amb la liquidació del preu públic presentada pel Consell Comarcal d’Osona, 
relativa al Servei de pisos d’estada temporal per a l’any 2020, per import de 1.500 
euros. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària  231 - 2269908. La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa. 

 
9.  APROVAR, SI ESCAU LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 

 
EXPEDIENT NÚM.1470-0002/2020 
 
Segons la proposta presentada per la regidora de Benestar Social, relativa a la 
necessitat de cobrir a les treballadores familiars de l’Ajuntament que fan vacances del 
4  al 7 de gener de 2021. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 
13100. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords següents: Que es 
contracti, amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte laboral temporal a temps 
parcial, a (...)  com a treballadora familiar (...) Que es doni d’alta a la Seguretat Social i 
es registri a l’oficina de l’OTG.  
 
EXPEDIENT NÚM. 2864-0024/2020 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 97/2020, de 
1.257,62 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 abonar a Sorea segons el 
conveni. 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.98/2020, de 
34,59 euros 2020 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de 
la treballadora social i de la regidora de Benestar Social per abonar a directament a 
l’Electracomercial Centelles, SLU. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha 
consignació específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 
480000. 
 



 

6 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 99/2020, per 
import 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 a 
gestionar pels Serveis Socials. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha 
consignació específica al Pressupost municipal aplicació 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 100/2020, de 
350 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 material escolar. 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. 101/2020, de 
200 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. 102/2020, 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. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 103/2020, de 
100 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’Electracomercial Centelles, SLU. 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. 104/2020, per 
import de 80 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 quotes a l’escola 
Ildefons Cerdà. 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. 105/2020, de 
1.100 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 beques d’esports del 
2019 del Club Bàsquet Centelles. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha 
consignació específica al Pressupost municipal, aplicació 231 – 480000. 
 

10. APROVAR, SI ESCAU, EL REQUERIMENT DE NETEJA I CONSERVACIÓ A LA 
PROPIETÀRIA DE LA FINCA DEL CARRER DE VIC, 16 (EXPEDIENT NÚM. 2997-
0009/2020. 



 

7 
 

 
El 5 de juny de 2020, (...)  va presentar al Registre una sol·licitud, amb número d’entrada 
E/2549-2020, en la qual exposava que els veïns havien abocat runes i deixalles a tocar 
la paret del seu traster, cosa que li provocava, entre d’altres, problemes d’humitats. En 
la mateixa sol·licitud també feia referència als arbres de la finca veïna, on exposava 
que les branques de l’arbre gran entraven a casa seva i queia la pinassa a sobre la 
teulada i demanava que es comprovés si es trobava a la distància correcta de casa 
seva. En  vista de l'informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals d’11 
de novembre de 2020 (...). Atès que els/les propietaris/àries de finques tenen 
l’obligació de mantenir l’ornat públic en tot moment i la finca neta de runes i deixalles. 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords. 

 
Requerir la neteja i conservació, així com la retirada de runa i deixalles que calgui per 
conservar l'immoble del carrer de Vic, en condicions de seguretat, salubritat, ornat 
públic i decòrum. Que el termini per a executar les obres de neteja i conservació, així 
com la retirada de runa i deixalles serà de 15 dies. Notificar aquest requeriment a la 
propietària interessada, que tindrà un termini de 15 dies per presentar quantes 
al·legacions, justificacions i documents cregui necessaris. 

 
11. APROVAR, SI ESCAU, EL REQUERIMENT AL PROPIETARI DE LA FINCA DEL 

CARRER DE SANT IGNASI DE LOIOLA, 34 (EXPEDIENT NÚM. 2997-0020) 
 

Per manca de documentació es deixa l’assumpte sobre la taula. 
 

12. TEMES URGENTS. 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent  
 
Expedient núm. 2413-0029/2020 (...), en representació de la Comunitat de propietaris, 
per netejar la cambra de l’aire de l’edifici i reparar humitats provocades pel 
clavegueram i les filtracions d’aigua, al carrer de Sant Joan. Atès l’informe de 
l’arquitecta tècnica municipal de 15 de desembre de 2020. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, acorda donar el final d’obra.  
 
Expedient núm. 2413-0030/2020 (...), en representació de la Comunitat de propietaris, 
per reforç del sostre interior de l’edifici plurifamiliar, al carrer de l’Hospital. Atès 
l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 15 de desembre de 2020. La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, acorda donar el final d’obra.  
 
Expedient núm. 2414-0098/2020 (...), en representació de la Comunitat de 
propietaris, per rehabilitar la instal·lació de la connexió de l’aigua de l’edifici 
plurifamiliar, a la carretera de Sant Feliu de Codines. Atès l’informe de l’arquitecta 
tècnica municipal de 15 de desembre de 2020. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, acorda donar el final d’obra.  
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent  
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Expedient núm. 2867-0004/2020 
 
Segons la proposta de despesa presentada per la regidora d’Igualtat, per a la 
Campanya de Sensibilització de drets a cuidadores i regularització en condicions del 
sector, de 450 euros. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
pressupostària específica al Pressupost municipal, en concret a l’aplicació 231 – 
2269901. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.  
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent  
 
APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC PER AL  FINANÇAMENT 
DE CURSOS DE TRANSICIONS EDUCATIVES, DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE 
GOVERNS LOCALS DE L’ANY 2020 DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXPEDIENT NÚM. 2240-0076/2020) 
  
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sessió de 9 de gener de 2020, va 
aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de  2020 (en endavant, Catàleg 2020), 
el seu règim regulador i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/2020).  
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta l’ajut econòmic per al 
Finançament de cursos de Transicions Educatives, del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020, de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut de la Diputació de 
Barcelona,  de 25.103,44 euros, pels Cursos de preparació per a les proves d’accés a 
Cicles Formatius de Grau Mitjà i/0 cursos de preparació per a les proves per obtenir el 
graduat en Educació Secundària Obligatòria i Cursos de preparació per a les proves 
d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior.  
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent 
 
APROVAR, SI ESCAU, LES SUBVENCIONS PER A COMERÇOS I SERVEIS AFECTATS 
PER A LA CRISI DE LA COVID19 (EXPEDIENT NÚM. 2244-0012/2020) 
 
La sessió de Junta de Govern Local, del 21 d’octubre de 2020, es van aprovar les bases 
de les subvencions per a comerços i serveis afectats per la crisi de la COVID-19. S’han 
presentat 54 sol·licituds de subvencions dins el termini establert de la convocatòria i 
s’han fet 29 requeriments de documentació. El 15 de desembre de 2020, ha finalitzat 
l’aportació de la documentació requerida per part de les  persones beneficiàries. 
Tenint en compte, que la subvenció va dirigida a comerços i serveis amb establiment 
que hagin vist 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. Veient les diferents sol·licituds i seguint els criteris 
d’atorgament de les bases de la convocatòria i tenint en compte, que es pot demanar 
més documentació, si es creu convenient. Josep Paré Aregall s’absté de la votació per 
ser part interessada.  
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Atorgar les subvencions a les 
persones beneficiàries (...) Denegar a les següents persones beneficiàries (...) 
Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades.  

 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent 

 
APROVAR, SI ESCAU, DEFINITIVAMENT LA MEMORIA VALORADA PER A LA 
RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA DE LA PISCINA DEL CARRER DE 
TARRAGONA (EXPEDIENT NÚM 2454-0001/2019)  
 
La Junta de Govern Local, del 21 d’octubre de 2020, va aprovar inicialment la Memòria 
valorada per a la Restauració de la legalitat urbanística de la piscina del carrer de 
Tarragona elaborada pels Serveis Tècnics Municipals. El 27 d’octubre de 2020, es va 
notificar l’acord a les parts interessades i es va donar audiència per un termini de 30 
dies, a comptar des de la notificació de l’acord per presentar quantes al·legacions, 
justificacions i documents cregui necessaris. Atès que en aquest termini no s’ha 
presentat cap al·legació ni documentació per les parts interessades.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:  Aprovar definitivament 
la Memòria valorada per a la Restauració de la legalitat urbanística de la piscina del 
carrer de Tarragona per tal de portar a terme l’execució. Donar compliment a la 
sentència, de 31 de juliol de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 (...). 
Adjudicar els treballs de la Memòria valorada per a la Restauració de la legalitat 
urbanística de la piscina del carrer de Tarragona, a l’empresa Montmany Productes i 
Serveis, per import de 2.666,24 euros, més IVA, d’acord amb la proposta dels Serveis 
Tècnics Municipals, de 30 de novembre de 2020. Notificar la part dispositiva de l’acord 
a les persones interessades.  
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 21,32 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 
 
 


