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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 DE 
NOVEMBRE DE 2020 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, 
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 25. Caràcter: ordinària . Data: 18/11/2020. 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 4 DE NOVEMBRE DE 
2020 

 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 4 de 
novembre de 2020 que s’aprova per unanimitat. 
 

2. LLICÈNCIES 
 

Expedient núm. 2313-0013/2020 (...) per la divisió horitzontal de la finca del carrer 
del Socós per formar 6 finques independents (...). La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Autoritzar a (...) la divisió horitzontal de la finca del 
carrer del Socós (...) Notificar la part dispositiva de l’acord. (...)  

 
Expedient núm. 2413-0024/2020 (...) per ampliar la planta baixa amb dos habitatge 
dúplexs, a l’avinguda d’Ildefons Cerdà. No obstant, es condicions al compliment de la 
normativa vigent.  
 
Expedient núm. 2413-0031/2020 (...) en representació de Frigel, SL, per a la 
instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum de 100, al carrer de l’Ollic. No obstant, es 
condiciona al compliment de la normativa vigent.  
 
Expedient núm. 2414-0073/2020 (...) per pintar i rehabilitar la façana amb un acabat 
a la calç, al carrer Jesús. Abans de començar a pintar la façana, cal fer unes mostres 
i avisar als serveis tècnics municipals, ja que la casa està dintre del Pla Especial de 
Protecció del Centre Històric. 
 
Expedient núm. 2414-0077/2020 (...) per pintar la façana, al carrer de Sant Martí.  
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Han de fer unes mostres del color i comunicar-ho als serveis tècnics municipals per 
decidir conjuntament quin serà el color definitiu.  
 
Expedient núm. 2414-0082/2020 (...) per a la instal·lació solar fotovoltaica per 
autoconsum a la coberta de l’habitatge, al carrer Diagonal. No obstant, es condiciona 
al compliment de la normativa vigent.  
Expedient núm. 2414-0085/2020 (...) per pintar una ratlla groga davant del garatge, 
al carrer de Sant Ferran.  
 
Expedient núm. 2414-0107/2020 (...) per rehabilitar la teulada, el balcó i altres 
reformes interiors de l’habitatge, al carrer de Sant Joan. (...)  
 
Expedient núm. 2414-0112/2020 (...) per construir una piscina i una porxada, al carrer 
de Can Marc Fogueres.  
 
Expedient núm. 2414-0113/2020 (...) per arranjar el revestiment de la façana i 
substituir la porta d’entrada, al carrer de Jesús. No obstant, es condiciona al 
compliment de la normativa vigent.  
 

3. APROVAR, SI ESCAU, LA COL·LABORACIÓ I EL COMPROMÍS EN LA 
REALITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DEL PROJECTE DE CLUB DE FEINA 
ENTRE L’AJUNTAMENT, LA FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT I EL SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA (EXPEDIENT 
NÚM. 1376-0021/2020) 

 
Segons la col·laboració i el compromís en la realització i el funcionament del Projecte 
de Club de feina entre l’Ajuntament, la Fundació Osona Formació i Desenvolupament 
i el Servei de Promoció Econòmica, per 2.829,31 euros (...). La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, adopta els acords: Aprovar la col·laboració i el compromís en la 
realització i el funcionament del Projecte de Club de feina (...). Facultar l’alcalde per a 
la signatura que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 

4. APROVAR, SI ESCAU, L’APORTACIÓ ECONÒMICA PELS PROJECTES DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2020 DEL FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ (EXPEDIENT NÚM. 2910-0006/2020) 

 
Segons el Consell de cooperació i solidaritat, en la qual s’aprova una selecció dels 
projectes d’ajudes al desenvolupament de 2020 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: 5.000 

euros 
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2  Projecte 3462. Crisi Refugiats: Suport en 
temps de COVID19de la protecció dels 
drets humans per les persones 
sol·licitants de protecció internacional 
atrapades a la illa grega de Lesbos.  

Àsia/Europa Aportació proposada: 5.000 
 euros 

3 Projecte: 3438. Parem els efectes de la 
COVID 19 als camps de refugiats 
sahrauís. 

Camps de 
refugiats 
Sahrauís – 
Sàhara 
Occidental  

Aportació proposada: 4.600 
euros 

 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació 231 – 48001. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, aprova la despesa per import de 14.600 euros.  
 

5. APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 I ÚLTIMA DEL 
PROJECTE DEL REPARACIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER DE JESÚS 
SOBRE EL TORRENT DE LA XAMBONA AL BELLESGUARD (EXPEDIENT NÚM. 
2379-0001/2020) 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova íntegrament la certificació número 
2 i última de l’obra denominada Projecte de reparació del clavegueram del carrer de 
Jesús sobre el torrent de la Xambona al Bellesguard, per import de 32.040,72 euros 
(IVA inclòs), presentada per l’empresa Prycsa. Atès l’informe favorable de l’arquitecta 
tècnica municipal de 10 de novembre de 2020. Intervenció ha emès un informe on diu 
que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 160 - 21000.  
 

6. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES ANALÍTIQUES D’AIGUA 
PRESENTADES PER SOREA (EXPEDIENT NÚM. 2512-0007/2020) 
 

Expedient núm. 2512-0007/2020. Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, 
SA, presenta les analítiques dels mesos d’agost, setembre i octubre de 2020. La Junta 
de Govern Local es dona per assabentada.   

 
7. APROVAR, SI ESCAU, LA COMPRA DE LES PORTES DE LA PLANTA BAIXA DE 

L’IMMOBLE DEL PALAU DELS COMTES, SITUAT A LA PLAÇA MAJOR ANTIC 
BAR CAN LLOHIS (EXPEDIENT NÚM. 1571-0003/2020) 

 
Atès que (...) és propietari de les portes de la planta baixa de l’immoble del Palau dels 
Comtes, situat a la plaça Major, antic bar Can Llohis (Expedient núm. 1571-
0003/2020) (...) Atès que l’Ajuntament ha fet un contracte amb (...), propietari de les 
portes per un import de 1.500 euros. Atès que Intervenció ha emès un informe on diu 
que hi ha consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, 
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en concret a l’aplicació pressupostària 920 - 60901. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Aprovar la compra de les portes de la planta baixa de 
l’immoble del Palau dels Comtes, situat a la plaça Major, antic bar Can Llohis, a (...) 
per import de 1.500 euros. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació 
que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 

8. TEMES URGENTS 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent.  
 
APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ 
PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL (Expedient núm. 1463-0015/2020) 
 
Segons el Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en Centres de treball 
entre l’Ajuntament i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura (Expedient núm. 1463-
0015/2020). Atès que les pràctiques entén encaminades a completar l’aprenentatge 
teòric i pràctic de l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i 
integral. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:  
Aprovar el Conveni de de col·laboració per a la formació pràctica en Centres de treball 
entre l’Ajuntament i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. (...). Facultar l’alcalde 
per a la signatura de tota la documentació necessària. Notificar la part dispositiva de 
l’acord.  
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent.  
 
APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE CENTELLES PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ COVID 19 (EXPEDIENT NÚM. 1376-0022/2020) 
 
Segons el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament 
de Centelles per a la realització del Programa treball i formació COVID 19 (Expedient 
núm. 1376-0022/2020). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:  
Aprovar el Conveni de col·laboració entre el consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament 
de Centelles per a la realització del Programa treball i formació COVID 19 (...).Facultar 
l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la 
part dispositiva de l’acord. (...)   
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 21,10 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 
 


