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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19 DE 
FEBRER DE 2020 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, 
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
 
Sessió número: 4. Caràcter: ordinària. Data: 19/2/2020. 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 
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 5 DE FEBRER DE 2020 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del 5 de febrer que 
s’aprova per unanimitat. 
 

2. LLICÈNCIES 
 
2.1 OBRES  

 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir la llicència per a 
l’actuació urbanística que s’esmentarà a continuació: 
 
EXPEDIENT NÚMERO 2413-0024/2019 (...) per adequar la nau per instal·lar un 
gimnàs, al carrer de l’Ollic. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa 
vigent. 
 
EXPEDIENT NÚMERO 2414-0075/2019 (...) per ampliar l’obertura del portal, al carrer 
de Jesús. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent. 
 
EXPEDIENT NÚMERO 2414-0010/2020 (...) per construir d’una piscina, a l’avinguda 
Rodolf Batlle.  

 
EXPEDIENT NÚMERO 2414-0012/2020 (...) arranjar la paret de tanca de la finca, a 
l’avinguda de Rodolf Batlle.  
 
EXPEDIENT NÚMERO 2414-0014/2020 (...) per reformar l’interior del local, al carrer 
dels Socós.  
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EXPEDIENT NÚMERO 2414-0015/2020 (...) per canviar les rajoles del bany, a la 
rambla del Camp de l’Aigua.  

 
3. APROVAR, SI ESCAU, LA MEMÒRIA DE L’ARXIU MUNICIPAL DE L’ANY 2019 

(EXPEDIENT NÚMERO 1285-0001/2020)  
 
Segons la Memòria del Servei d'Arxiu municipal de Centelles de l'any 2019. La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, aprova la Memòria del Servei d'Arxiu municipal de 
l'any 2019. 
 
4. APROVAR, SI ESCAU, LA INADMISSIÓ DEL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ 

PRESENTAT (...) (EXPEDIENT NÚMERO 1360-0001/2019) 
 
(...) va sol·licitar que l’Ajuntament es fes càrrec de les despeses que li havia ocasionat 
una caiguda al carrer de Sant Ignasi de Loiola el 7 de febrer de 2019, pel mal estat de 
la via, adjuntava fotografies, per import de 2800,70 euros. L’informe de la Policia local, 
de 21 de març de 2019, constatava que els vigilants municipals no van fer cap 
actuació en el lloc dels fets perquè no se’ls va avisar (...). L’informe de l’arquitecta 
tècnica municipal, de 25 d’abril de 2019, feia constar que s’hauria de fer una actuació 
per treure els arbres i fer una reparació del paviment del panot a les zones de les 
voreres que estiguin en mal estat. L’informe de la Companyia d’assegurances Zurich, 
de 4 de juny de 2019, feia constar que no quedava demostrat que el funcionament 
normal o anormal de l’Ajuntament hagués estat causa eficient i adequada del dany 
reclamat. 
 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, va desestimar la petició en base als 
informes que hi havia a l’expedient i se li va comunicar que contra aquesta resolució, 
que era definitiva en via administrativa, podia interposar, amb caràcter potestatiu, 
recurs de reposició davant l’òrgan que l’havia dictada. El 4 de desembre de 2019 (...) 
va presentar una sol·licitud i altres documents adjunts reclamant a l’Ajuntament que 
es fes càrrec de la indemnització per les lesions, seqüeles i danys materials (...). Atesa 
la data de la presentació del recurs potestatiu de reposició, extemporani, i pels 
preceptes legalment establerts. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: No admetre per extemporaneïtat el 
recurs potestatiu de reposició interposat per (...). Ratificar el contingut íntegre de 
l’acord de la Junta de Govern Local, de data 17 de juliol de 2019. Notificar la part 
dispositiva de l’acord a la interessada.  
 
5. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES ANALÍTIQUES D’AIGUA PRESENTADES 

PER SOREA (EXPEDIENT NÚMERO 2512-0002/2020) 
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Expedient número 2512-0002/2020. Sorea, Societat Regional de Abastament 
d’Aigua, SA, presenta les analítiques del mes de gener. La Junta de Govern Local es 
dona per assabentada.   

 
6. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE SERVEI 
COMUNITARI PER A L’ALUMNAT DE L’INSTITUT PERE BARNILS 2020 
(EXPEDIENT NÚMERO 2795-0001/2020) 

 
    (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords següents: Aprovar 
el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament en relació amb el Projecte de 
servei comunitari per a l’alumnat de l’Institut Pere Barnils 2020 (Expedient número 
2795-0001/2020). Promoure el desenvolupament del Projecte de servei comunitari 
per a l’alumnat de l’Institut Pere Barnils 2020. Notificar l’acord al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
7. APROVAR, SI ESCAU, L’AJUT ECONÒMIC PER A L’ACTIVITAT INCLOSA EN EL 

PROGRAMA PEDALA, PROMOCIONAT  PEL CONSELL COMARCAL D’OSONA I EL 
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (EXPEDIENT NÚMERO 2820-0001/2020)  

 
Segons l’expedient número 2820-0001/2020, relatiu a l’ajut econòmic per a l’activitat 
inclosa en el Programa PEDALA, promocionat pel Consell Comarcal d’Osona i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, adreçat a persones que tenen dificultats laborals, per import 
de 100 euros.  La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut amb consignació 
pressupostària suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 
480000. 
 

8. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I PAGAMENTS 
 
8.1 Expedient número 2864-0004/2020 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 11/2020, de 50 
euros amb l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar 
Social, per alimentació i compra de butà que gestionarà directament 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 econòmic núm. 12/2020, de 
32,70 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 compra del bonotren  que 
gestionarà directament als Serveis Socials. Consignació pressupostària específica i 
suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 



 
 

 

4 
 

 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 13/2020 de 
39,86 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 compra de medicació que 
gestionarà directament als Serveis Socials. Consignació pressupostària específica i 
suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
8.2 EXPEDIENT NÚM. 2993-0001/2020. ARRENDAMENT D’ÚS DE BÉNS DE TERCERS 
 
Diputació de Barcelona. Àrea d’Hisenda i Recursos Interns comunica que d’acord 
amb el conveni de cessió d’ús del local del carrer del Socós, la contraprestació 
econòmica s’incrementarà en 0,77 euros/mensuals en concepte de les diferències 
experimentades a l’Impost sobre Béns Immobles l’any 2018/2019 (Expedient número 
2993-0001/2020. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta l’increment.  
 
8.3 EXPEDIENT NÚM. 2993-0002/2020. ARRENDAMENT D’ÚS DE BÉNS DE TERCERS 
 
(...) en qualitat d’arrendadora del solar de la seva propietat situat davant de la zona 
esportiva municipal i en aplicació de la clàusula 5 del contracte subscrit per  
l’Ajuntament sol·licita un augment de la renda de l’any 2018 (increment  de l’IPC), que 
en resulta una renda per a l’any 2019 de 4.804 euros. Intervenció informa que hi ha 
consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 171 - 20000. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 
acords: Notificar a (...) el lloguer i passar-ho a Tresoreria. Notificar la part dispositiva 
de l’acord.  
 
9 TEMES URGENTS 
 
No hi ha assumptes a tractar. 
 
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 (...). 
 
El secretari        Vist i plau 
         L’alcalde 
 


