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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 6 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: 8. Caràcter: ordinària. Data: 6/5/2020. 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 
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  29 D’ABRIL DE 2020 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del 29 d’abril 
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 número 2414-0035/2020 (...) en representació de la Comunitat de 
propietaris, per treure unes humitats de l’edifici, al carrer de Joaquim Font Mariné. 
  
Expedient número 2414-0038/2020 (...) Nedgia Catalunya, SA per fer una rasa i la 
connexió de servei, a la plaça Major. No obstant, es condiciona al compliment de la 
normativa vigent. 
 
Expedient número 2414-0037/2020. Sorea, SAU per fer una rampa, al carrer de Sant 
Josep. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda retira l’expedient de l’ordre 
del dia.  
 
3. APROVAR, SI ESCAU, LA LIQUIDACIÓ DEL PROJECTE DE SERVEIS ESPORTIUS EN 

PETITS MUNICIPIS DE L’ALT CONGOST (EXPEDIENT 1376-0001/2020) 
 
D’acord amb la liquidació de l’exercici 2019 de les aportacions al Conveni de 
col·laboració entre l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, Gerència de Serveis d’Esports 
de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles, Figaró 
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– Montmany, Sant Martí de Centelles i Tona per a la continuïtat del Projecte de serveis 
esportius en petits municipis de l’Alt Congost, per al període 2016 – 2019, l’aportació 
per a l’any 2020 és de 9.732,34 euros (Expedient 1376-0001/2020). La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, acorda que es faci efectiva la liquidació del Projecte de serveis 
i que es passi l’acord a Tresoreria per tal de fer efectiu el pagament (...) amb 
consignació pressupostària suficient al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 342 – 46000.  
 
 
4. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES ANALÍTIQUES D’AIGUA PRESENTADES 

PER SOREA (EXPEDIENT NÚMERO 2512-0003/2020) 
 
Expedient número 2512-0003/2020. Sorea, Societat Regional de Abastament 
d’Aigua, SA, presenta les analítiques dels mesos de febrer i març de 2020. La Junta 
de Govern Local es dona per assabentada.   
 
5. APROVAR, SI ESCAU, L’APORTACIÓ ANUAL DELS MEMBRES D’OSONA TURISME 

DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA (EXPEDIENT NÚMERO 2644-0001/2020) 
 
Es retira l’assumpte de l’ordre del dia per manca de consignació pressupostària i 
s’habilitarà crèdit a la modificació de crèdit del Pressupost municipal.  
 
6. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER EL 
LLIURAMENT DE DISPOSITIUS TECNOLÒGICS PER A L’ALUMNAT EN EL MARC DEL 
PLA D’ACCIÓ: CENTRES EDUCATIUS EN LÍNIA (EXPEDIENT NÚM. 2795-0003/2020) 

 
Segons el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, per el lliurament de dispositius tecnològics per a l’alumnat en el marc 
del Pla d’acció: Centres educatius en línia (Expedient número 2795-0003/2020). La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar el Conveni de col·laboració 
entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (...). Que es publiqui al 
tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament. (...) 
 
7. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ A L’ÚS I L’ACCÉS A LA PLATAFORMA DEL 
LLOGUER SOCIAL OBLIGATORI DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA 
(EXPEDIENT NÚM. 2903-0001/2020) 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya comunica els oferiments de lloguer socials 
obligatori que realitzin les persones vulnerable que es trobin en situació de risc 
d’exclusió residencial (...)  mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar l’Adhesió a l’ús i l’accés a la 
plataforma del lloguer social obligatori de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
(Expedient número 2903-0001/2020).Notificar la part dispositiva de l’acord a l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya.  
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8. APROVAR, SI ESCAU, LA QUOTA DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT PER A L’ANY 2020 (EXPEDIENT NÚMERO 2910-0002/2020) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa i el pagament al  Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament de la quota com a soci, en funció de la 
població de cada municipi, per import de 1.000 euros. Amb  consignació específica en 
el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231 – 48001. 
 

9. DONAR COMPTE DE LA MEMÒRIA DE L’OFICINA DE CATALÀ DE L’ANY 2019 
(EXPEDIENT NÚMERO 1376-0010/2020) 
 
Segons la Memòria de l’oficina de català de l’any 2019 (Expedient número 1376-
0010/2020). La Junta de Govern Local es dona per assabentada.   
 
10. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 

 
Expedient número 2864-0007/2020. 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic número 24/2020, per 
import de 81,41 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 el gas 
directament a la usuària, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic número 25/2020, per 
import de 72,47 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe 
favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social a abonar 
directament a l’Electracomercial Centelles, SLU. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic número 26/2020, per 
import de 45,06 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe 
favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social a abonar 
directament a l’Electracomercial Centelles, SLU.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic número 27/2020, per 
import de 78,23 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe 
favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social a abonar 
directament a l’Electracomercial Centelles, SLU.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic número 28/2020, per 
import de 62,51 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe 
favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social a abonar 
directament a l’Electracomercial Centelles, SLU.  
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11. RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 41/2020 
 
(...) Atesa la necessitat i la  urgència d’aprovar les despeses i els  pagaments del mes 
de març de 2020, ja que no hi ha previst fer cap sessió de la Junta de Govern Local  
en els propers dies, per això R E S O L C 
 
Aprovar la relació de factures F/2020/3 de l’exercici 2020 i el pas a Intervenció per al 
seu pagament. Aprovar el pagament de les subvencions i transferències (...)  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, el ratifica íntegrament.  
 

12. TEMES URGENTS 
 

No n’hi ha.  
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 20,40 hores (...) i 
com a secretari estenc aquesta acta.  
 
El secretari        Vist i plau 
         L’alcalde 
 
 
 


