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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2 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: 26. Caràcter: ordinària. Data: 2/12/2020. 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 18 DE NOVEMBRE DE 
2020 
 

L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 18 de 
novembre de 2020 que s’aprova per unanimitat. 
 

2. LLICÈNCIES 
 
Expedient núm. 2338-0002/2020 (...) en representació del bar Córdoba, sol·licita 
autorització per col·locar taules i cadires, una estufa i no haver de pagar la taxa aquest 
mes de desembre, a l’avinguda Diagonal, cantonada carrer de Sant Josep. D’acord 
amb l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 26 de novembre de 2020. La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:  
 
Autoritzar  (...) en representació del bar Córdoba, per col·locar 6 mòduls grans, des de 
l’1 al 31 de desembre de 2020. No obstant, cal el pagament de la taxa  preceptiva, 
sens perjudici que si es produeixen sorolls que alterin la normal convivència del veïnat 
(...) es revocarà l’autorització concedida. Desestimar (...) en representació del bar 
Córdoba la col·locació d’una estufa (...). Requerir (...) el pagament de l’ocupació de la 
via pública del 2020, per 38,40 euros (...). Notificar la part dispositiva de l’acord a la 
interessada.  
 
EXPEDIENT NÚM. 2338-0016/2020 (...) en representació del bar El Sol, sol·licita 
autorització per col·locar taules i cadires a la ronda dels Esports. D’acord amb 
l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 5 d’octubre de 2020. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, adopta: Autoritzar a (...) en representació del bar El Sol, per 
col·locar 3 mòduls mitjans, des del 27 d’abril al 30 de setembre de 2020. No obstant, 
cal el pagament de la taxa  preceptiva, sens perjudici que si es produeixen sorolls que 
alterin la normal convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització concedida. 
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Requerir  (...) en representació del bar El Sol, perquè faci el pagament de l’ocupació de 
la via pública de 2020, per 59,67 euros (...). Notificar la part dispositiva de l’acord a la 
interessada.  
 
EXPEDIENT NÚM. 2338-0017/2020 (...) en representació del bar La Sagrera, sol·licita 
autorització per col·locar taules i cadires, als carrers del Centre, Sant Cristòfol i la 
plaça Mossèn Xandri. D’acord amb l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 30 
de setembre de 2020. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: 
Autoritzar a (...), en representació del bar La Sagrera, per col·locar 8 mòduls grans i 4 
mòduls petits, des del 15 d’agost fins el 31 de desembre de 2020. No obstant, cal  el 
pagament de la taxa  preceptiva, sens perjudici  que si es produeixen sorolls que 
alterin la normal convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització concedida. 
Requerir a (...) en representació del bar La Sagrera, perquè faci el pagament de 
l’ocupació de la via pública de 2020, per 192,51 euros (...). Notificar la part dispositiva 
de l’acord a la interessada.  

 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir les llicències per a les 
actuacions urbanístiques que s’esmentaran a continuació: 
 
EXPEDIENT NÚM. 2413-0018/2020 (...) en nom de Klauer Climbing Service, SL, per 
l’adequació d’una nau industrial per a rocòdrom indoor, a l’avinguda del Forn de la 
Calç. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent.  
 
EXPEDIENT NÚM. 2414-0117/2020 (...) per arranjar el bany, al carrer dels Comtes de 
Centelles.  
 
EXPEDIENT NÚM. 2414-0095/2020 (...) en representació de la Comunitat de 
propietaris, per arranjar la vorera, a la carretera de Sant Feliu de Codines. Atès 
l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 25 de novembre de 2020. La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, acorda donar el final d’obra.  
 

3. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ TAPÍS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA I 
LA GESTIÓ DE ROBA USADA (EXPEDIENT NÚM. 1376-0023/2020) 

 
El 4 de novembre del 2014 l’Ajuntament de Centelles i l’Associació Tapís van 
formalitzar un conveni per a la recollida selectiva i gestió de roba usada a Centelles.  
(...) La prestació de serveis per part de l’Associació Tapís es valora com a molt 
positiva, tan pel que fa a la roba recollida selectivament al municipi com pel treball 
d’inserció sociolaboral desenvolupat per l’Associació Tapís (...). La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, adopta: Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
i l’Associació Tapís per a l’ocupació de domini públic per la col·locació de contenidors 
de recollida de residu tèxtil. La durada del conveni s’estableix des de l’1 de gener de 
2021 a l’1 de gener del 2025. Abans de la data de finalització, ambdues parts 
s’emplacen a valorar la pròrroga de 4 anys més per resolució expressa (...). 
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L’Associació Tapís posa a disposició dels Serveis Socials de l’Ajuntament el servei 
d’entrega de roba a persones i famílies, prèvia petició i en les condicions que 
s’estableixin, a través de la botiga “El Fil”. (...). 
 

4. APROVAR, SI ESCAU, DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ POTESTATIU 
INTERPOSAT PER (...), EN REFERÈNCIA A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
REDACCIÓ D’UN PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA REFORMA I 
REHABILITACIÓ DEL PALAU DELS COMTES (EXPEDIENT NÚM. 1408-
0001/2020) 

 
El 13 de novembre de 2020 (...), arquitecte, presenta recurs de reposició, sol·licitud 
núm. E/5728-2020, en referència a l’adjudicació del concurs de contractació del servei 
de redacció d’un projecte bàsic i executiu per a la reforma i rehabilitació del Palau dels 
Comtes de Centelles, declarat BCIN 1929-MH i manifesta que: El 28 de setembre de 
2020 es va procedir a l’obertura del sobre únic i proposta d’adjudicació. A l’apartat C2 
de l’Informe de valoració tècnica hi ha la seva oferta valorada en 35 punts (...). 
Considera que la documentació que va presentar hauria d’haver estat qualificada amb 
la màxima puntuació. En aquest escrit demana que es raoni la puntuació de cada 
oferta per comprovar que els criteris de valoració aplicats (...). L’arquitecta municipal 
va emetre un informe en el qual exposava que l’apartat C2 es valorava de 0 a 41 punts, 
segons el barem explicitat en el Plec de clàusules administratives (...) L’informe 
exposa també que la valoració es va fer considerant els paràmetres en la demostració 
de l’experiència professional (...)  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords següents: Desestimar el 
recurs de reposició potestatiu interposat per (...). Notificar aquest acord a l’interessat, 
amb la indicació dels recursos pertinents. 

 
5. APROVAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE DANYS PELS DESPERFECTES 

OCASIONATS PEL CLUB TEIÀ FUTBOL CINC (EXPEDIENT NÚM. 1608-
0001/2020) 

 
El 10 d’octubre de 2020 es va disputar el partit de futbol sala corresponent a la jornada 
2 del campionat de Lliga Nacional Grup A, al Pavelló municipal d’esports de Centelles, 
entre l’Agrupació Esportiva Centelles i el Teià Futbol Cinc. Per tal d’accedir als 
vestidors i com a responsable del Teià Futbol Cinc (...) va omplir el document de 
cessió de vestuaris, en el qual es comprometia a: “tenir cura i respectar les 
instal·lacions municipals del pavelló de”. Segons consta a l’apartat d’observacions de 
l’acta arbitral: “INCIDENCIAS: Equipo “B” El jugador (...) tras ser descalificado por doble 
amonestación le dio una patada a una papelera de plástico que se encontraba en el 
banquillo rompiendo la misma”. El responsable de la instal·lació es va posar en 
contacte amb la regidoria d’Esports per tal d’informar de la incidència i iniciar els 
tràmits de reclamació; i des de la regidoria es va demanar pressupost per la 
substitució de la paperera. (...) Atesos els antecedents i l’informe esmentat es 
procedent incoar un expedient de reclamació de danys per a determinar el 
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responsable dels danys (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 
acords: Incoar un procediment administratiu de reclamació al Teià Futbol Cinc pels 
danys soferts als equipaments públics municipals (...) Conferir un termini de 15 dies 
hàbils al presumpte responsable dels danys -el trencament d’una paperera de plàstic 
i la seva substitució- per de 28,87 euros, IVA inclòs, a efectes d’al·legar i presentar els 
documents i les justificacions que considerin pertinents, amb l’advertiment que si 
abans del venciment del termini l’interessat manifesta la seva decisió de no efectuar 
al·legacions ni aportar nous documents o justificacions, el tràmit es considerarà 
realitzat (...). Notificar aquest acord a l’interessat, a l’adreça a efectes de 
notificacions(...). Informar al Teià Futbol Cinc que l’expedient de reclamació per danys 
referit a l’encapçalament d’aquesta resolució es troba a la seva disposició als efectes 
d’obtenir els antecedents, els informes i la documentació. 
 

6. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES ANALÍTIQUES D’AIGUA 
PRESENTADES PER SOREA (EXPEDIENT NÚM. 2512-0008/2020) 

 
Expedient núm. 2512-0008/2020. Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, 
SA, presenta les analítiques dels mesos d’octubre i novembre de 2020. La Junta de 
Govern Local es dona per assabentada.   

 
7. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES DEL VIII CONCURS DE DEMOSTRACIÓ DE 

GOSSOS TOFONAIRES (EXPEDIENT NÚM. 2633-0003/2020) 
 
Segons les bases del VIII Concurs demostració de gossos tofonaires de la 13a Fira de 
la Tòfona (Expedient núm 2633-0003/2020). Intervenció informa que no hi ha 
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, adopta: Aprovar les bases del VIII Concurs demostració de 
gossos tofonaires de la 13a Fira de la Tòfona (Expedient núm. 2633-0003/2019). 
Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació necessària. (...)  
 

8. APROVAR, SI ESCAU, LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA DE 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 d’Intervenció Socioeducativa del  de l’any 2020, de 14.739 euros. Atès 
que Intervenció ha emès un informe on diu que no hi ha consignació pressupostària.  
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa. 
 

9. APROVAR, SI ESCAU, LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
DEL TERCER TRIMESTRE DE 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 d’Atenció Domiciliària del tercer trimestre l’any 2020, de 2.632,13 
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euros. Atès que Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 - 
2269903.La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa. 
 

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

EXPEDIENT NÚM. 2864-0023/2020 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 10 B/2020, per 
import de 2,80 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable 
de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, de 2,80 euros, pel servei 
d’allotjament temporal a abonar directament a l’Organisme de Gestió Tributària. 
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. 89/2020, de 
600 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 l’entrada de lloguer. 
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. 90/2020, per 
import de 400 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 l’entrada de lloguer.  
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. 91/2020, de 
45,05 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. 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. 92/2020, 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 la targeta moneder. 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 93/2020, 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. Intervenció ha 
emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al 
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 94/2020, de 20 
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 telèfon. 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. 95/2020, de 
225 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 Beca d’esports 2019.  
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 96/2020, 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, per la Beca d’esports 2019. 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
EXPEDIENT NÚM. 2867-0007/2020 
 
Segons la proposta de despesa presentada per la regidora d’Igualtat, per la Campanya 
d’Igualtat de Gènere en la compra de regals i sobre la importància de la transmissió 
de valor igualitaris, per 570 euros. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha 
consignació específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària  338 – 
2260904. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.  
 

11.  APROVAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD PER L’ADJUDICACIÓ D’UN 
HABITATGE DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, VIA MESA DE 
VALORACIÓ PER SITUACIONS D’EMERGÈNCIES SOCIALS I CASOS 
ESPECIALS (EXPEDIENT NÚM. 2908-0001/2020) 

 
El 27 d’abril de 2012 l’Agència de l’habitatge de Catalunya va crear el Reglament de la 
Mesa de Valoració per situacions d’emergències econòmiques i socials. La Mesa (...)  
té com a funcions valorar adjudicacions, atorgar ajuts, proposar accions respecte a 
situacions de morositat justificades per part de la persona que ho sol·licita i valorar la 
viabilitat en processos judicials per desnonaments. 29 d’octubre de 2020, a través 
dels Serveis Socials s’ha enviat una sol·licitud de valoració a la Mesa d’emergències, 
per a un home que viu en el municipi. El 18 de novembre de 2020, la tècnica de 
l’Agència de l’Habitatge comunica dubtes respecte la resolució (...). Segons 
indicacions de l’Agència de l’Habitatge es requereix l’acord municipal que doni suport 
a la sol·licitud. Atès l’informe tècnic emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament. La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Sol·licitar i donar suport davant de 
l’Agència de l’Habitatge l’adjudicació de l’habitatge de protecció oficial del municipi. 
Facultar indistintament l’alcalde i la regidora de Benestar Social per a la signatura de 
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tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord a 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i als Serveis Socials de l’Ajuntament.  
 
 
 

12. TEMES URGENTS 
 

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

Expedient núm. 2412-0002/2020 (...) per la divisió horitzontal de la finca del carrer 
del Serrat per formar 3 finques independents (...). La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Autoritzar a (...) la divisió horitzontal de la finca del 
carrer del Serrat. (...) Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent 
 
APROVAR, SI ESCAU, LA RESTITUCIÓ DE LA LEGALITAT ALTERADA PER 
L’ACTIVITAT COMERCIAL (EXPEDIENT NÚM. 2579-0004/2019 
 
El Decret d’Alcaldia 103/2012, de 8 de juny, concedia llicència per a l’explotació de 
local comercial (expedient 2/2012) definida exclusivament per a l’activitat de forn de 
pa.  El 7 d’agost de 2012 es va traspassar l’activitat mitjançant contracte i, les parts, 
de manera unilateral i sense coneixement ni autorització del consistori, van acordar 
de manera irregular modificar l’activitat principal per ampliar-la a pastisseria, 
preparació i elaboració de serveis de càtering i menjars preparats per emportar, una 
ampliació de l’activitat que sobrepassa la cognició de l’òrgan municipal competent 
per a l’emissió de llicències d’activitat així com la llicència vigent anteriorment. 
Posteriorment el consistori pren coneixement del traspàs de l’activitat així com de la 
identitat de la nova empresària explotadora del servei i l’autoritza en el marc de 
l’expedient número 20/2013. L’autorització rau exclusivament en l’activitat de forn de 
pa, amb exclusió d’altres activitats no contingudes a la llicència original (...). Vista la 
denúncia formulada per la comunitat de propietaris de la rambla del Camp de l’Aigua 
on de manera succinta es posa en evidència la pràctica irregular d’activitats no 
compreses a la llicència municipal vigent, i que l’activitat genera distorsions i aldarulls 
com a conseqüència d’una activitat il·legal i sense empara jurídica ni títol d’explotació.  
 
Ateses les circumstàncies mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 41/2017, de 6 de març, 
l’Ajuntament acorda requerir a la propietat per tal que deixi de prestar el servei de bar, 
atorgant-li termini per a la presentació d’al·legacions (...). Dins d’aquest termini, la 
propietat va presentar recurs de reposició quan només era un acte de tràmit – i 
al·legava que en el document es feia constar que també podia fer l’ús de cafeteria. En 
sessió ordinària de Junta de Govern Local de 4 de maig de 2017, es va desestimar el 
recurs, cosa que implicava la confirmació del Decret 41/2017, que va adquirir fermesa 
i va ser des del moment del seu dictat.  Novament, i a la vista que l’activitat del bar es 
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seguia duent a terme,  la Junta de Govern Local, en la sessió de 15 de juny de 2017, 
va acordar reiterar el Decret 41/2017, amb notificació el 4 de juliol de 2017.  
 
Amb posterioritat, el  20 de juliol la propietat va manifesta unilateralment que portaria 
a terme degustacions dels productes que venien. El 28 de desembre de 2018, la 
comunitat de propietaris va tornar a queixar-se a l’Ajuntament perquè l’activitat de bar 
es seguia duent a terme. El 15 de gener de 2019 els serveis de vigilància van emetre 
un informe, a petició de l’Alcaldia, en el qual es ratificava que el local seguia oferint el 
servei de bar. El 17 de març de 2019 Secretaria va emetre un informe i la Junta de 
Govern Local, el10 d’abril de 2019, va adoptar entre altres, requerir  (...) que retirés tots 
els elements ubicats a l’establiment susceptibles de donar el servei de bar que estava 
portant a terme de forma il·legal (...). Per diligència de la cap dels vigilants municipals, 
es fa constar que el 10 de maig de 2019, es fa lliurar  (...)  l’acord de la Junta de Govern 
Local de 10 d’abril de 2019, i que la interessada es va negar a signar-lo. El 17 de maig  
de 2019, la propietària i titular de la llicència d’activitat objecte d’inspecció, va 
interposar en temps i forma un escrit d’al·legacions (...)   
 
En data 20 de setembre de 2019, mitjançant un informe del servei de vigilants 
municipals es va evidenciar que el local presumptament infractor seguia oferint el 
servei de bar, cosa que suposava una extralimitació de l’objecte de llicència concedida 
i sense que l’activitat s’ajustés als usos urbanístics segons s’apreciava de les 
conclusions de l’informe dels Serveis Tècnics municipals de 3 de març de 2017. El 20 
de maig de 2020, (...) en representació del bar El Catau, va sol·licitar autorització per 
col·locar taules i cadires, a la rambla del Camp de l’Aigua.  Vist l’informe desfavorable 
de l’arquitecta municipal de 2 de juny de 2020, la Junta de Govern Local, per 
unanimitat, va acordar denegar l’autorització perquè no es podia portar a terme 
l’activitat de bar en aquell establiment. Tanmateix, es va reiterar (...), el requeriment 
que se li havia notificat, acordat per la Junta de Govern Local, del 10 d’abril de 2019, 
atorgant-li un nou i últim termini de 7 dies naturals, perquè retirés tots els elements 
ubicats en l’establiment susceptibles de donar servei de bar, amb l’advertiment que 
en cas contrari es podria imposar multa coercitiva o execució subsidiària. (...)  
 
D’acord amb tots els documents és procedent incoar un expedient sancionador amb 
la finalitat de determinar les responsabilitats i les consegüents sancions per 
l’extralimitació en l’exercici de llicències d’activitats comercials emeses pel 
consistori. L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local (...). 
que per unanimitat, adopta: Incoar un procediment administratiu sancionador als 
efectes de determinar el/la responsable per un eventual incompliment de l’objecte de 
la llicència comercial als efectes d’adequar l’activitat a la llicència concedida. (...) Els 
fets que motiven la incoació d’aquest procediment es basen en l’eventual i presumpte 
incompliment per part de la interessada de la llicència comercial concedida i en 
l’expositiu d’aquest acord, que consisteix en el desenvolupament d’activitat de bar i 
restauració, amb oferiment de servei de càtering i altres serveis recollits en l’expedient 
i la presumpta pràctica d’aquesta activitat és exorbitant i no adequada als usos 
urbanístics vigents en la localització del local comercial i sense cobertura per la 
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llicència vigent i concedida. (...) Advertir que els fets mencionats al punt quart de la 
part resolutiva d’aquest acord poden ser constitutius d’una eventual infracció greu o 
molt greu, les quals poden derivar amb mesures definitives de tancament del local 
comercial (...). Indicar a la interessada el seu dret a formular al·legacions així com el 
seu dret d’audiència en el procediment per un termini de 15 dies (...). Notificar l’acord 
a la persona responsable així com a totes les persones interessades que constin a 
l’expedient administratiu. 
 
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 (...).  

 
El secretari        Vist i plau 

         L’alcalde 
 


