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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20 
D’OCTUBRE DE 2021 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 21 D’ABRIL, DE 
PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 17. Caràcter: ordinària . Data: 20/10/2021. 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 
M. Àngels Bardolet Casas, secretària accidental. 
 

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 6 D’OCTUBRE DE 2021 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 6 d’octubre 
de 2021 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 2413-0009/2021 (...) en representació de Bamasa Ascensors, SL, 
per ampliar la plata primera per oficines a la nau, a l’avinguda del Forn de la Calç. No 
obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent (...)  

 
EXPEDIENT NÚM 2414-0099/2021.Nedgia Catalunya, SA per fer una rasa i la 
connexió de servei, al carrer Socós (carrer del Riumundé). No obstant, es condiciona 
al compliment de la normativa vigent (...)   
 
EXPEDIENT NÚMERO 2414-0101/2021 (...)  per suprimir una paret interior, al carrer 
de Sant Josep.  
 

3. REQUERIMENTS  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0089/2021 (...) per canviar unes plaques de polièster per 
bigues i sostre de fusta, a la ronda de la Roureda.  Segons l’informe de l’arquitecta 
municipal.  La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Requerir a (...) perquè 
en el termini d’un mes, a partir de la recepció de l’acord, aporti la documentació per 
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justificar urbanísticament la legalitat de l’obra executada, signada pel tècnic 
competent. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0102/2021 (...) per ampliar l’obertura de la porta del garatge, 
al carrer del Serrat.  Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 8 d’octubre de 2021. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Requerir a (...)  perquè en el termini 
d’un mes, a partir de la recepció de l’acord, presenti la documentació per tal de 
justificar i acotar les mides de l’obertura de la planta baixa, segons l’article 82 del Pla 
Especial de Protecció del Centre Històric. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 

4. APROVAR, SI ESCAU, CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
I EL GRUP DE TEATRE EL TRIQUET RELATIU AL DESENVOLUPAMENT 
D’ACTIVITATS I SERVEIS CULTURALS PEL PERÍODE 2021 – 2022 I 
L’APORTACIÓ ECONÒMICA (EXPEDIENT NÚM 1376-0014/2021) 

 
Atès que el Grup de teatre El Triquet formalitzat des de l’any 1982 té una llarga 
experiència en la gestió d’equipaments i és un referent teatral a Centelles en la creació 
i representació d’espectacles. El Grup de teatre El Triquet està creant un nou espai 
creatiu per impulsar les arts escèniques a Centelles i oferir activitats i programar 
espectacles de més proximitat al públic.  Que el Grup de teatre El Triquet gestiona en 
règim de lloguer un espai, al carrer dels Casals. I que es proposa aquest conveni de 
col·laboració per els anys 2021 - 2022 per la promoció de les arts escèniques i la 
utilització per part de l’Ajuntament de la sala.  Que dins els objectius de l’Ajuntament 
hi ha la programació, organització i promoció d’activitats relacionades amb la cultura 
en general, així com el suport a les iniciatives que en aquest camp realitzin les entitats 
de la població. (...) Cconcerten el present conveni de col·laboració temporal. Atès que 
hi ha consignació específica en el Pressupost municipal vigent,  partida de despesa 
334 - 46003. 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar el Conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament i el grup de teatre El Triquet relatiu al desenvolupament d’activitats 
i serveis culturals pel període 2021 - 2022. Facultar l’alcalde per a la signatura que 
sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades. 
(...)  
 

5. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI, PER 
L’ADJUDICACIÓ PER A L’ACTUALITZACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL (EXPEDIENT 
NÚM 1411-0020/2021) 

 
Atès l’informe de l’arquitecta municipal, de 14 d’octubre de 2021, relatiu a l’adjudicació 
per a l’actualització puntual de les normes urbanístiques del Pla General d’Ordenació 
Municipal (Expedient núm 1411-0020/2021).Atès que hi ha les ofertes:  (...) per  
14.500 euros (IVA exclòs)(...) per 13.800 euros (IVA exclòs) (...) per 15.000 euros (IVA 
exclòs) 
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Atès que el valor estimat del contracte menor de subministrament és inferior a 15.000 
euros. Atès que la duració del contracte és inferior a un any. (...)Josep Paré Aregall 
s’absté de la votació per ser part interessada. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Adjudicar la contractació, mitjançant un contracte 
menor de servei, relatiu a l’adjudicació per a l’actualització puntual de les normes 
urbanístiques del Pla General d’Ordenació Municipal, a Jeroen Van Mieghem, per 
import de 16.698 euros (IVA inclòs). Facultar l’alcalde per la signatura de la 
documentació que sigui necessària.(...)  
 

6. APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG 2021 DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2020 – 2023 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
(EXPEDIENT NÚM  2240-0053/2021)  

 
Diputació de Barcelona comunica que ha concedit un recurs tècnic per a 
l’actualització del Pla d’accessibilitat de l’any 2004, en el marc de la Convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 2020 – 2023, per import 
total de 13.600 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta la subvenció.  
 

7. APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EN EL MARC DE LA 
CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG 2021 DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2020 – 2023 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
(EXPEDIENT NÚM  2240-0057/2021)  

 
Diputació de Barcelona comunica que ha concedit un recurs tècnic per a la realització 
de l’actuació 21/Y/312849 – L1 – Delegat de protecció de dades, en el marc de la 
convocatòria DEL Catàleg del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020 – 
2023 (Expedient número 2240-0057/2021). La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
accepta la subvenció.  

 
8. APROVAR, SI ESCAU, ELS TREBALLS ADDICIONALS PER L’EXECUCIÓ DE LES 

OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR XV – CIUTAT JARDÍ 
– SANT PAU, FASE I (A)( EXPEDIENT NÚM 2388-0002/2021) 

 
Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 17 d’octubre de 2021, relatiu als Treballs 
addicionals per l’execució de les obres d’Urbanització  del Pla Parcial del sector XV – 
Ciutat Jardí - Sant Pau, Fase 1 (A) (Expedient núm 2388-0002/2021). La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, aprova íntegrament l’informe de l’arquitecta municipal.  
 

9. APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ NÚM 5 DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR XV – CIUTAT JARDÍ – 
SANT PAU, FASE I (A) (EXPEDIENT NÚM 2388-0002/2021) 
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Atesa la certificació núm 5 de l’obra denominada Projecte d’urbanització del Pla 
Parcial del sector XV – Ciutat Jardí – Sant Pau, Fase I (A), de 257.421,81 euros, 
presentada per l’empresa Construccions Deumal, SA. Atès l’informe favorable de 
l’arquitecta municipal  de 15 d’octubre de 2021. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, aprova íntegrament la certificació. 
 

10. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES DEL III CONCURS DE CUINA AMB TÒFONA 
(EXPEDIENT NÚM 2633-0005/2021) 

 
Segons les Bases del III Concurs de cuina amb Tòfona (per a alumnes d’hostaleria) 
(Expedient número 2633-0005/2021). La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
adopta els acords: Aprovar les Bases del III Concurs de cuina amb Tòfona (Expedient 
número 2633-0005/2021).Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació 
que sigui necessària. (...) 
 

11. APROVAR, SI ESCAU, LA LIQUIDACIÓ AL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
(SAD) QUE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PRESTA AL MUNICIPI 
(EXPEDIENT NÚM 2824-0002/2021) 

 
D’acord amb la liquidació del preu públic que correspon al Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD) que presta el Consell Comarcal d’Osona als municipis durant el 
període del segon trimestre de 2021, de 9.433,41 euros. 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. 
 

12. APROVAR, SI ESCAU, LA LIQUIDACIÓ AL SERVEI D’INTERVENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA (SIS) QUE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PRESTA AL 
MUNICIPI (EXPEDIENT NÚM 2824-0002/2021)  

 
D’acord amb la liquidació del preu públic que correspon al Servei d’Intervenció 
Socioeducativa (SIS) que presta el Consell Comarcal d’Osona als municipis durant el 
període de 2021, de 19.652 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova 
la despesa. 

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

 
EXPEDIENT NÚM 2864-0023/2021 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 96/2021, de 38 
euros relatiu a la proposta d’ajuda i amb l’informe favorable de la treballadora social i 
de la regidora de Benestar Social, per formació. 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 97/2021, de 
214 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 formació.  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 98/2021, de 
277 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 formació. 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 99/2021, de 
309 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 a la compra d’uns 
audiòfons. 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 100/2021, 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, 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 101/2021, de 
176 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 a la compra de llenya.  
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 

 
14. TEMES URGENTS 

 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent:.  
 
Expedient núm 2414-0105/2021(...) per fer un envà al garatge, a l’avinguda de les 
Escoles. Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 19 d’octubre de 2021.  
La Junta de Govern Local, per unanimitat, concedeix a (...)  per fer un envà al garatge.  
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent:  
 
APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI, PER A 
L’ELABORACIÓ DEL PLA LOCAL DE SALUT, FASE 1 (EXPEDIENT NÚM 1411-
0022/2021) 
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Segons la proposta presentada per la  regidora de Salut, relativa a l’elaboració del Pla 
de Salut Local, fase 1 (Expedient núm 1411-0022/2021). Atès que hi ha les ofertes:  
Salut Ambiental, SCP, per import de 9.600 euros (IVA exclòs). Xavier Munill 
Bernardich, per import de 10.500 euros (IVA exclòs).Associació Estudi de la 
Mediterrània Bufalvent, per import de 13.215 euros (IVA exclòs) Atès que el valor 
estimat del contracte menor de subministrament és inferior a 15.000 euros. Atès que 
la duració del contracte és inferior a un any (...). La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Adjudicar la contractació, mitjançant un contracte 
menor de servei, relatiu a l’elaboració del Pla de Salut Local, fase 1, a Salut Ambiental, 
SCP, per 11.616 euros (IVA inclòs). Facultar l’alcalde per la signatura de la 
documentació que sigui necessària.(...) 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte:  
 
APROVAR, SI ESCAU, L’ADQUISICIÓ DE COIXINS BERLINESOS PEL CARRER DE 
SANT JOSEP (EXPEDIENT NÚM 1432 - 0008/2021) 
 
Segons la proposta presentada pel regidor de Qualitat Urbana, per l’adquisició de 
coixins berlinesos pel carrer de Sant Josep (Expedient núm 1432  - 0008/2021).Atès 
que hi ha les ofertes: Central Operativa Comercial 3000, SLU. Serveis  Vials del Vallès, 
SL. Crous Expert, SL Atès que el valor estimat del contracte menor de 
subministrament és inferior a 15.000 euros. Atès que la duració del contracte és 
inferior a un any. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: 
Adjudicar la contractació, mitjançant un contracte menor de subministrament, per 
l’adquisició de coixins berlinesos a Central Operativa Comercial 3000, SLU, per ser els 
que millors s’adapten al carrer de Sant Josep, per 1.006,91 euros (IVA inclòs). Facultar 
l’alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària. (...) 
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 21:15 hores i 
acorda la redacció de l’esborrany de l’acta, (...) 

 
La secretària accidental      Vist i plau 

         L’alcalde 
 
 


