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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 DE JUNY 
DE 2020 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 17. Caràcter: ordinària. Data: 17/6/2020. 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 
 
La sessió es fa de forma telemàtica (...) El president obre la sessió. 

 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ ACTA DEL  3 DE JUNY DE 2020 

 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 3 de juny 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 2338-0012/2020 (...) en representació del bar El Catau, sol·licita 
autorització per col·locar taules i cadires, a la rambla del Camp de l’Aigua.D’acord amb 
l’informe desfavorable de l’arquitecta tècnica municipal, de 2 de juny de 2020. La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: denegar l’autorització perquè no 
es pot portar a terme l’activitat de bar en aquest establiment. Reiterar a (...) el 
requeriment, que se li va notificar, acordat per la Junta de Govern Local, del 10 d’abril 
de 2019, atorgant un nou i últim termini de 7 dies naturals, a comptar des de l’endemà 
de la recepció d’aquest acord, perquè retiri tots els elements ubicats en l’establiment 
susceptibles de donar servei de bar, amb advertiment que en cas contrari es podrà 
imposar multa coercitiva o execució subsidiària. Notificar i requerir la part dispositiva 
de l’acord a la persona interessada.  

 
Expedient núm 2414-0032/2020 (...) per reconstruir el mur de formigó armat de 43 
metres pel tancament de la finca, a la ronda de la Font Grossa.  
 
Expedient núm 2414-0043/2020 (...) per arranjar el bany, al carrer de Rafael 
Casanova.  
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Expedient núm 2413-0006/2019 (...) per acabar l’interior de l’habitatge, al carrer de 
Josep Falgueras. D’acord amb l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 3 de juny 
de 2020. La Junta de Govern Local, per unanimitat, concedeix una pròrroga fins el dia 
10 d’abril de 2021 a la llicència d’obres esmentada. 
 

3. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D’OBRA PER 
A LA INSTAL·LACIÓ DEL NOU ENLLUMENAT PÚBLIC ENTRE EL POLÍGON 
INDUSTRIAL LA GAVARRA AMB EL C/ DEL MAS I L’AV. DE RODOLF BATLLE 
(EXPEDIENT NÚM 1387-0002/2020) 

 
Atès l’informe de l’enginyer municipal, de 8 de juny de 2020, relatiu a la instal·lació del 
nou enllumenat públic entre el polígon industrial la Gavarra amb el carrer del Mas i 
l’avinguda de Rodolf Batlle (...). Atès que hi ha les següents ofertes:  
 

1. Ramon Hernández, per import de 12.438,80 euros (IVA inclòs) 
2. Excavacions Joan Fradera, per import de 13.189 euros (IVA inclòs) 
3. Tort Excavacions, SL, per import de 13.733,50 euros (IVA inclòs) 

 
Atès que Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica i suficient al Pressupost municipal, en concret a l’aplicació pressupostària 
165 - 61901. 

 
Atès que el valor estimat del contracte menor és inferior a 15.000 euros. Atès que la 
duració del contracte és inferior a un any. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
adopta: Aprovar la contractació, mitjançant un contracte menor d’obra (...) per import 
de 12.438,80 euros (IVA inclòs), a Ramon Hernández.  Facultar l’alcalde per la 
signatura de la documentació que sigui necessària. (...). 
 

4. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES ANALÍTIQUES D’AIGUA 
PRESENTADES PER SOREA (EXPEDIENT NÚMERO 2512-0004/2020) 
 

Expedient núm. 2512-0004/2020. Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, 
SA, presenta les analítiques dels mesos d’abril i de maig. La Junta de Govern Local es 
dona per assabentada.   

 
5. APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL CATÀLEG 

DE LA XARXA DE GOVERNS LOCAL 2020, DINS DEL PLA DE MANDAT 2020-
2023 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXPEDIENT NÚM. 2240-0031/2020) 

 
Diputació de Barcelona comunica que ha aprovat les subvencions dins del Catàleg de 
la Xarxa de Governs Local 2020, Pla de mandat: 2020 – 2023, per import total de 
106.646,01 euros. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta les 
subvencions.  
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6. APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PC CAP 
MUNICIPI ENRERE SUPORT INTEGRAL CONTRA COVID-19, DINS DEL PLA DE 
MANDAT 2020 – 2023 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXPEDIENT NÚM. 
2240-0033/2020) 

 
Diputació de Barcelona comunica que ha aprovat les subvencions  del PC Cap municipi 
Enrere suport integral contra COVID–19, dins del Pla de mandat: 2020–2023, per 
36.841,67euros(...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta les 
subvencions.  
 

7. APROVAR, SI ESCAU, LA CONTRACTACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A 
L’ACTUACIÓ DE L’ELABORACIÓ DE DIAGNOSI PER A L’ELABORACIÓ 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, DINS DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS 
LOCAL 2020 I EL PLA DE MANDAT 2020 – 2023 DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA (EXPEDIENT NÚM. 2240-0008/2020) 

 
D’acord amb la concessió de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona  
dins del Catàleg de la Xarxa de Governs Local 2020, Pla de mandat: 2020 – 2023 
(Expedient 2240-0008/2020). Atès que és necessari l’Elaboració de Diagnosi per a 
l’Elaboració Participació Ciutadana. Atès que s’han demanat les ofertes: Diagnosi 
participada entorn als interessos i inquietuds de la ciutadania de Centelles. D- Cas. 
Pressupost 4.900 euros, sense IVA. Diagnosi de la participació ciutadana a Centelles. 
Idees, Diagnosi social. Pressupost 4.961, euros, sense IVA. Diagnosi sobre la 
participació i les prioritats ciutadanes de Centelles. Quòrum consultors. Pressupost 
5.370 euros, sense IVA. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords 
següents: Contractar a D – Cas, per a l’Elaboració de Diagnosi per a l’Elaboració 
Participació Ciutadana.  Notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada.  
 

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

Expedient núm. 1470-0001/2020 
 
Segons la proposta per la regidora de Benestar Social, relativa a la necessitat de cobrir 
a les treballadores familiars de l’Ajuntament que fan vacances del 22 al 25 de juny de 
2020. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Que es 
contracti, amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte laboral temporal a temps 
parcial, a (...) com a treballadora familiar  (...)  del 22 al 25 de juny de 2020.Que es doni 
d’alta a la Seguretat Social i es registri a l’oficina de l’OTG.  
 
Expedient núm. 2496-0001/2020 
 
Segons els informes del Tècnic de Medi Ambient i el Tècnic informàtic, relatiu al servei 
del manteniment mensual dels dispositius SIM M2M multioperador pel correcte 
funcionament dels contenidors intel·ligents, per part de l’empresa GCA – Gestión de 
Comunicacions Alternatives, per import de 39,32 euros/mensuals. (...) La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.  
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Expedient núm. 2758-0001/2020 
 
Segons la proposta presentada per la  regidora de Festes i Cultura, relatiu a l’ajut 
econòmic per a la celebració de la festa de la Flama del Canigó, el  23 de juny de 2020. 
(...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.  
 
Expedient núm. 2864-0010/2020 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 38/2020, per 
import de 180 euros per alimentació amb consignació pressupostària específica al 
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 39/2020, de 
150,58 euros a abonar directament a l’Electracomercial Centelles, SLU amb 
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 40/2020, de 
75,78 euros a abonar directament a l’Electracomercial Centelles, SLU amb consignació 
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 
480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 41/2020, de 
114,25 euros a abonar directament a l’Electracomercial Centelles, SLU amb 
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, a aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 42/2020, de 
140 euros pel lloguer a abonar directament a l’usuària amb consignació 
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 
480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 43/2020, de 
156,49 euros a abonar directament a l’Electracomercial Centelles, SLU amb 
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 44/2020, de 
32,70 euros pel transport a gestionar pels Serveis Socials amb consignació 
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 
480000. 
 
Segons les sol·licituds presentades amb el núm. 45 de l’any 2020, per a la bonificació 
de la Taxa de recollida domiciliària d’escombraries núm.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
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36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Segons l’informe de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social. Atès que l’Ordenança fiscal de 
la Taxa de la recollida domiciliària d’escombraries permet fer la bonificació del 50% al 
10% segons els ingressos (...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta 
els acords:  Aprovar íntegrament l’informe de la treballadora social. Estimar les 
bonificacions de la Taxa de recollida domiciliària d’escombraries detallada 
anteriorment el 50% i l’expedient núm. 16 el 25%. Notificar l’acord a l’Organisme de 
Gestió Tributària perquè faci les bonificacions a tots els expedients. 
 

9. TEMES URGENTS 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte. Expedient núm. 2414-0022/2020 
(...) per a la instal·lació solar fotovoltaica, al carrer del Pla de l’Alzina. D’acord amb 
l’informe del secretari relatiu a la bonificació de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres.  La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Concedir  
llicència a (...)  i bonificar el pagament de l’Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres. No obstant es condiciona al compliment dels requisits establerts (...)  
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte. Expedient núm. 2414-0046/2020 
(...) per construir una piscina d’ús privat, al carrer de Jesús. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, adopta: Concedir llicència (...) per construir una piscina d’ús privat. 
Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat.  
 
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 (...)   
 
El secretari        Vist i plau 
         L’alcalde 
 
 


