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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 4 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: 24. Caràcter: ordinària. Data: 4/11/2020. 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 21 D’OCTUBRE DE 2020 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 21 d’octubre 
de 2020 que s’aprova per unanimitat. 
 

2. LLICÈNCIES 
 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir les llicències per a les 
actuacions urbanístiques que s’esmentaran a continuació: 
 
EXPEDIENT NÚM. 2413-0020/2020 (...) per a la instal·lació solar fotovoltaica per 
autoconsum, al carrer de Rafael Casanova. No obstant, es condiciona al compliment 
de la normativa vigent.  
 
EXPEDIENT NÚ. 2413-0028/2020 (...) per consolidació de sostres i cobertes de 
l’edifici, al carrer de Jesús. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa 
vigent.   
 
EXPEDIENT NÚM. 2414-0092/2020 (...) per fer el tancament d’una part de la finca 
amb pals i filat, al Mas la Teularia del Cerdà. 
 
EXPEDIENT NÚM. 2414-0100/2020. Nedgia Catalunya, SA per fer una rasa i la 
connexió de servei, al carrer del Bisbe Joan Perelló. No obstant, es condiciona al 
compliment de la normativa vigent.  
 
EXPEDIENT NÚM. 2414-0105/2020. Electradistribució Centelles, SLU per col·locar un 
mòdul prefabricat per instal·lar una estació transformadora CT083 Depuradora, al 
carrer de l’Ollic. 
 
EXPEDIENT NÚM. 2414-0108/2020 (...) per arranjar el paviment del garatge, al carrer 
de Rafael Casanova.  
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EXPEDIENT NÚM. 2414-0109/2020 (...) en representació de la Comunitat de Béns, per 
arranjar l’arrebossat de la façana, reparació del baixant i pintar l’arrebossat, al carrer 
de Sant Joan. (el color de la part de la façana ha de ser similar a la resta de l’edifici).  
 
EXPEDIENT NÚM. 2413-0014/2019 (...) per adequar l’habitatge de la planta baixa, a 
Can Victori. D’acord amb l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 20 d’octubre de 
2020.La Junta de Govern Local, per unanimitat, concedeix una pròrroga fins el 17 de 
juliol de 2021 a la llicència d’obres núm. 2413-0014/2019. 
 

3. DONAR COMPTE DE LA NOTIFICACIÓ DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA RELATIVA A LA TRANSMISSIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ 
OFICIAL (EXPEDIENT NÚM. 1575-0002/2020) 

 
Expedient núm. 1575-0002/2020. Agència de l’Habitatge de Catalunya comunica que 
hi ha un habitatge de protecció oficial al carrer de Can Minguet, per autoritzar-ne la 
venda i sol·licita si l’Ajuntament està interessat en comprar-lo. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, acorda comunicar a l’Agència de l’Habitatge no està interessat 
en ser beneficiari del dret d’opció de compra preferent de l’habitatge.  
 

4. APROVAR, SI ESCAU, LES SUBVENCIONS A LES ENTITATS ESPORTIVES 
COVID19 (EXPEDIENT NÚM. 2244-0013/2020) 

 
(...) L’objecte social d’aquestes entitats té un clar i notori caràcter d’interès públic, així 
com social i l’ajuda seria per fer front a la disminució d’ingressos d’aquestes entitats 
durant l’any 2020 a causa de la pandèmia ocasionada per la COVID-19. La Unió 
Esportiva Centelles, el Club Bàsquet Centelles, el Club Patí Centelles, el Club Natació 
Centelles, el Club Tennis Centelles i l’Agrupació Esportiva Centelles són les entitats 
d’esports base del municipi. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: 
Atorgar la subvenció directa a les entitats esportives d’esport base de Centelles per tal 
que puguin sufragar les despeses a causa de la COVID-19, als beneficiaris següents i 
per les quantitats que s’indiquen: 

 
 Entitat Import 

Unió Esportiva Centelles 1.150 euros 
Club Bàsquet Centelles 1.150 euros  
Club Patí Centelles 1.150 euros 
Club Natació Centelles 1.150 euros  
Club Tennis Centelles 1.150 euros 
Agrupació Esportiva Centelles 1.150 euros 
TOTAL 6.900 euros 

 
Formalitzar la concessió de la subvenció en un conveni amb cada entitat que reculli 
les condicions i els compromisos aplicables a l’entitat beneficiària i a l'entitat 
concedint. Notificar a les entitats interessades l'atorgament de la concessió de la 
subvenció i comunicar-los que el termini perquè presentin la documentació 
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justificativa (...) Facultar l’alcalde per a la signatura dels convenis. Subministrar la 
informació sobre la concessió a la Base de dades nacional de subvencions (...). 
 

5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
EXPEDIENT NÚM. 2864-0022/2020 
 
Segons els ajuts econòmics núm. 62 i 67 de l’any 2020 relatiu a la proposta d’anul·lar 
els ajuts perquè no s’han pogut fer els cursos de l’Escola d’adults, de 10 euros i 88 
euros respectivament. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda anul·lar els 
ajuts econòmics 62 i 67.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 82/2020, 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 als aliments. 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. 83/2020, de 
5.075 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 les activitats esportives 
“Esport per a tothom”. 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. 84/2020, de 
200 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 al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 85/2020, de 52 
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 abonar directament a Sant 
Tomàs. 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. 86/2020, de 
275 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 abonar directament a l’Espai 
Viu. 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. 87/2020, de 
3.635,49 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 Convocatòria ajuts 
Covid19. 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. 88/2020, 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, de 16,35 euros, per transport. 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 

6. APROVAR, SI ESCAU, EL CANVI DE NOM DELS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL (EXPEDIENT NÚM. 2921-0001/2020) 

 
(...) comuniquen que són propietaris del nínxol núm. 56 del Cementiri municipal i 
sol·liciten la cessió del nínxol a favor de l’Ajuntament. (...) La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, adopta els acords: Deixar sense efecte la concessió del nínxol 56, 
sol·licitada pels titulars (...). Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 
(...) comunica que és hereva universal dels nínxols 39, 313 i 9 del bloc F del Cementiri 
municipal i sol·licita la cessió dels nínxols a favor de l’Ajuntament. (...)  La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Deixar sense efecte la concessió del 
nínxol 39, 313 i 9 del bloc F, sol·licitada per (...). Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 
(...) comuniquen que són els hereus universals dels nínxols núm. 77 i 87 del Cementiri 
municipal i sol·liciten la cessió dels nínxols a favor de l’Ajuntament. (...) La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Deixar sense efecte la concessió del 
nínxol 77 i 87, sol·licitada per (...). Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 
(... ) comunica que és l’hereu universal del nínxol núm. 603 del Cementiri municipal i 
sol·licita el canvi de nom (...).  La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que 
s’expedeixi un nou títol del nínxol 603 a favor de (…).  
 
(...) comunica que és l’hereva universal del nínxol núm. 25 del bloc K del Cementiri 
municipal i sol·licita el canvi de nom. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, a 
corda que s’expedeixi un nou títol del nínxol 25 del bloc k a favor de (…).  
 

7. TEMES URGENTS 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent  
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APROVAR, SI ESCAU, LES BASES REGULADORES PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
CAMPANYA COMERCIAL ’20.000 RAONS PER COMPRAR A CENTELLES’ (Expedient 
núm. 2612-0001/2020) 
 
D’acord amb les Bases reguladores per a la realització de la campanya comercial 
’20.000 Raons per comprar a Centelles’. La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
adopta els acords: Aprovar les Bases específiques reguladores de les subvencions per 
comerços i serveis afectats per la crisi del COVID19 (Expedient núm. 2244-
0012/2020). Publicar les Bases específiques reguladores de les subvencions per 
comerços i serveis afectats per la crisi del COVID19, a la pàgina web de l’Ajuntament i 
màxima difusió als establiments comercials i de serveis. (...)  
 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent 
 
Expedient núm. 2867-0003/2020 
 
Segons la proposta de despesa presentada per la regidora d’Igualtat, per commemorar 
el Dia Internacional contra les violències masclistes, el 25 de novembre, per import de 
1.468 euros. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 
2269901. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.  
 
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 
 
 
 


