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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20 DE MAIG 
DE 2020 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 9. Caràcter: ordinària. Data: 20/5/2020. 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 
 
El president obre la sessió. 
 

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE L’ACTA  DEL 6 DE MAIG DE 2020 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 6 de maig 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. 2413-0006/2020 (...) per reformar i rehabilitar un habitatge 
unifamiliar entre mitgeres, al carrer Bisbe Joan Perelló. No obstant, es condiciona al 
compliment de la normativa vigent.  
 
Expedient núm. 2414-0039/2020 (...) per arranjar la cuina i el bany i col·locar mosaic 
a l’habitatge, al carrer de Santa Coloma.  
 
Expedient núm. 2414-0041/2020 (...) per canviar el mosaic d’una habitació i arranjar 
unes humitats, a la ronda de les Coromines.  
 
Expedient núm. 2414-0042/2020 (...) per arranjar el bany, al carrer del Pla de l’Alzina.  
 

3. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE D’EMISSIÓ DE TARGETES 
PREPAGAMENT EN APLICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, CAIXABANK, SA I CAIXABANK 
ELECTRÒNIC MONEY EDE, SL, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
TARGETA MONEDER D’IMPACTE SOCIAL (EXPEDIENT NÚM 1376-0008/2020 
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(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acord següents:  Aprovar el 
Contracte d’emissió de targetes prepagament en aplicació del conveni de col·laboració 
subscrit entre la Diputació de Barcelona, Caixabank, SA i Caixabank electrònic Money 
Ede, SL, per al desenvolupament del Programa targeta moneder d’impacte social (...). 
Facultar a l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària. 
Notificar la part dispositiva de l’acord. (...) 

4. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT I NESTLÉ ESPAÑA, SA, PER A LA RECOLLIDA I EL 
RECICLATGE DE LES CÀPSULES DE PLÀSTIC I ALUMINI DE CAFÈ (EXPEDIENT 
NÚMERO 2462/2020)  

 
D’acord amb l’informe sobre el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i Nestlé 
España, SA, per a la recollida i el reciclatge de les càpsules de plàstic i alumini de cafè 
(...), emès pel responsable del Servei d’assistència tècnica de la regidoria de Medi 
Ambient.La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament i Nestlé España, SA, per a la recollida i el reciclatge de 
les càpsules de plàstic i alumini de cafè (...).Facultar a l’alcalde per a la signatura de 
tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord a la 
interessada. (...) 
 

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

Expedient número 2864-0008/2020 
 

S’aprova l’ajut econòmic núm. 29/2020, de 92,71 euros, amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, pel subministrament 
d’electricitat a abonar a l’Electracomercial Centelles, SLU, amb consignació 
pressupostària al Pressupost municipal, aplicació 231 – 480000. 

 
S’aprova l’ajut econòmic núm. 30/2020, de 128,83 euros, amb l’informe favorable de 
la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, pel subministrament de gas 
a abonar a Naturgy, amb  consignació pressupostària específica al Pressupost 
municipal, aplicació 231 – 480000. 
 
S’aprova l’ajut econòmic núm. 31/2020, de 240 euros, amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, pel subministrament 
d’electricitat a abonar a l’Electracomercial Centelles, SLU amb consignació 
pressupostària al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
S’aprova l’ajut econòmic núm. 32/2020, de 300 euros, amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social pel subministrament 
d’electricitat a abonar a l’Electracomercial Centelles, SLU amb consignació 
pressupostària a l’aplicació pressupostària 231 – 480000. 
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6. TEMES URGENTS 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent (...) 
 
APROVAR, SI S’ESCAU, LES BASES  I LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER A LA 
COBERTURA INTERINA D’UNA PLAÇA LABORAL DE BIBLIOTECARI/ÀRIA, AMB 
ADSCRIPCIÓ AL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 
(Expedient núm. 1461-0001/2020) 
 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar les bases del procés de 
selecció per a la cobertura interina d’una plaça laboral de bibliotecari/ària, amb 
adscripció al lloc de treball de Director/a de biblioteca municipal (...)  Aprovar la 
convocatòria del procés. Publicar les bases i la convocatòria en el BOP,  el DOGC, i a 
la seu electrònica d’aquest Ajuntament https://www.centelles.cat/ i, en el seu cas, en 
el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.” 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent (...) 
 
APROVAR, SI ESCAU, LA NECESSITAT I PRIORITAT D’IMPULSAR I ELABORAR LA 
REDACCIÓ D’UN PLA DIRECTOR URBANÍSTIC, PLA DIRECTOR DE L’ALT CONGOST 
(EXPEDIENT 2255-0001/2020) 
 
En la connexió natural dels municipis Centelles, Aiguafreda i Sant Martí de Centelles, 
el riu Congost ha estat l’eix vertebrador d’uns territoris que han crescut impulsats per 
les necessitats i interessos de cadascun, obviant, des de ben antic, una visió de 
conjunt que permeti ordenar els usos i resolgui les problemàtiques de seguretat de les 
persones, en primer terme, procuri un creixement sostenible d’activitats i habitatge i 
projecti un parc fluvial connectat i preparat per la realitat dels impactes naturals que 
s’hi esdevenen, com les reconegudes inundacions.  
 
En l’avaluació del document de Revisió i actualització de l’avaluació preliminar del risc 
d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (2n cicle), emès per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, Centelles es troba en zona d’alt risc d’inundació (...) amb una 
longitud de 4,07 km.  
 
Els aiguats i avingudes del riu han afectat sempre, en major o menor mesura, 
habitatges del nucli urbà d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles. Amb el pas dels anys 
i amb el creixement de l’espai urbanitzat a ambdós costats del riu, l’espai natural 
format pel mateix riu i pels seus marges, ha quedat dissociat del continu urbà que 
formen sectors propers al riu tant de Centelles, Aiguafreda com de Sant Martí de 
Centelles. (...) Atès que els 3 municipis entenen que aquesta situació requereix una 
adequació que contempli els espais urbans propers al riu i els espais naturals propis 
de la llera fluvial.  
 
Atès que per aquesta adequació d’abast supramunicipal, cal preveure trams on el 
manteniment de les característiques actuals del sistema fluvial són bàsiques i 

https://www.centelles.cat/
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requereixen una actuació de conservació, millora i enjardinament i trams on la 
canalització i el dragatge de la llera són necessaris a fi de minimitzar l’impacte de les 
inundacions.  
 
Atès que per l’impacte supramunicipal del Pla Director, entenem que caldrà demanar 
recursos per a l’execució de les propostes que se’n derivin d’aquesta petició, implicant 
l’Administració de la Generalitat i, en aquesta qüestió comptem també amb el seu 
suport i el d’aquells que per competència els pertoqui. Atès que la petició serà conjunta 
entre els 3 municipis, per l’abast territorial, impacte i gestió ambiental que representa, 
davant d’una necessitat determinant de transformar, reordenar i usar l’espai natural 
des d’un criteri de coherència de gestió territorial i ambiental comuna. (...) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar la voluntat 
d’impulsar la redacció d’un Pla Director urbanístic, Pla Director de l’Alt Congost, 
conjuntament amb els altres municipis, Aiguafreda i Sant Martí de Centelles. Notificar 
la part dispositiva de l’acord als ajuntaments d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles, 
per tal de fer la petició conjunta.  
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 20,50 hores i 
acorda la redacció de l’esborrany de l’acta (...)  
 
El secretari        Vist i plau 
         L’alcalde 
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