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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 3 DE MARÇ DE 
2021 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ 
DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió Número: 5. Caràcter: ordinària. Data: 3/3/2021. 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 
Francesc d’A. Serras Ortuño, secretari. 
 

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 17  DE FEBRER  DE 2021 
 

L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 17 de febrer 
de 2021 que s’aprova per unanimitat. 

 
2. LLICÈNCIES 

 
Expedient núm. 2412-0001/2021 (...) per la segregació de l’entitat 1 de la finca del 
carrer de Sant Antoni M. Claret per formar 4 entitats independents (...) d’una superfície 
de 141,15 m2. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords següents:  
Autoritzar a (...) la segregació de l’entitat 1 de la finca del carrer Sant Antoni M. Claret, 
(...) Notificar la part dispositiva de l’acord.   
 
Expedient núm. 2412-0002/2021 (...) per la parcel·lació de la finca del carrer del 
Romaní de la urbanització de Sant Pau, per formar 3 finques independents (...). La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords següents:  Autoritzar a (...)  
la parcel·lació de la finca del carrer del Romaní de la urbanització de Sant Pau (...)  
Notificar la part dispositiva de l’acord.   
 
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. 2413-0014/2020 (...)  per construir un habitatge unifamiliar aïllat, al 
carrer de Tagamanent, de la urbanització de Sant Pau. No obstant, es condiciona al 
compliment de la normativa vigent.  
 
Expedient núm. 2413-0041/2020 (...) per construir un habitatge unifamiliar aïllat, al 
carrer del Roure. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent.  
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Expedient núm. 2414-0128/2020 (...) per canviar el terra de la primera planta, reforç 
estructural amb bigues i jàsseres metàl·liques al sostre de la planta baixa, al carrer de 
Sant Antoni  – carrer de l’Hospital.  Atès que les obres es va començar sense la 
llicència, es pot iniciar l’expedient de protecció de la legalitat urbanística (...).  
 
Expedient núm. 2414-0007/2021 (...) per fer la connexió a la xarxa general, al raval de 
Sant Antoni.  
 
Expedient núm. 2414-0014/2021 (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al 
carrer de Rafael Casanova. No obstant, es condiciona a què el termini per a fer les 
obres és del 4 al 18 de març, d’acord amb la subvenció de la Diputació de Barcelona 
de l’any 2021 i un cop finalitzades haurà de presentar la factura a l’Ajuntament. 
 
Expedient núm. 2414-0015/202. Nedgia Catalunya, SA. per canviar una vàlvula i fer 
el bypass en un tram d’alta, al raval Falgueres – camí de Sant Pau. No obstant, es 
condiciona al compliment de la normativa vigent.  

 
Expedient núm.2414-0016/2021 (...) per desenrunar alguna part de la casa per poder 
veure les obres reals que s’han de fer, al carrer Socós. No obstant, es condiciona a que 
no es pot treure cap element estructural de l’habitatge.  
 
Expedient núm. 2414-0018/2021(...) per suprimir la porta del garatge i fer una 
finestra, al carrer de Pau Casals. 
 
Expedient núm. 2414-0019/2021 (...) en representació de Manufacturas Rocal, SA per 
instal·lar plaques fotovoltaiques de115,340 KWP per autoconsum a la coberta, al raval 
de Sant Antoni. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent. 
 
 Expedient número 2414-0020/2021. Nedgia Catalunya, SA, per fer una rasa i la 
connexió desservei, al carrer de Sant Antoni. No obstant, es condiciona al compliment 
de la normativa vigent.  

 
Expedient núm. 2414-0021/20201 (...) per col·locar mosaic a l’habitatge, al carrer de 
Fortià Solà. 
 
Expedient núm. 2414-0022/2021 (...) per arranjar el pilar i canviar la porta d’entrada a 
la finca, a l’avinguda del Molí de la Llavina.  
 
Expedient núm. 2414-0023/2021. Electradistribució Centelles, SLU, per fer una rasa 
i l’estesa per una línia de mitjà tensió entre els centres CT-82 Can Buenos i CT-53 
Congost 1. 
 
Expedient núm. 2414-0024/2021 (...) Electradistribució Centelles, SLU, per fer una 
rasa i estesa per una línia mitjà tensió entre els centres CT – 043 sector XIX, situada 
al carrer de Guer i finalitzada a la CT – 18 Tori al carrer dels Curtidors. 
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Expedient núm. 2414-0025/2021. Electradistribució Centelles, SLU, per fer una rasa 
i l’estesa per una nova línia de mitjà tensió, entre els centres CT – 36 Mataró i la CT – 
10 Pelleria.  
 
2.2 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 
 
Expedient núm. 2413-0029/2018 (...) per construir dos habitatges unifamiliars 
adossats, al carrer del Puigsagordi. (...)  La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
acorda donar la llicència de primera ocupació. 
 

1. APROVAR, SI ESCAU, LA MEMÒRIA DE L’ARXIU MUNICIPAL DE L’ANY 2020 
(EXPEDIENT NÚM. 1285-0001/2021)  

 
Segons la Memòria del Servei d'Arxiu municipal de Centelles de l'any 2020. La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, aprova la Memòria del Servei d'Arxiu municipal de 
l'any 2020. 
 

2. APROVAR, SI ESCAU, LA REDACCIÓ D’UN ESTUDI, ASSESSORAMENT, 
REDACCIÓ DE CONVENIS I INSCRIPCIÓ ALS INVENTARIS DE BÉNS 
MUNICIPALS, DEL DRET D’ÚS DE LES PROPIETATS AFECTADES PER LA VIA 
FERRADA DE LES BAUMES CORCADES QUE AFECTA ALS MUNICIPIS DE 
CENTELLES I ELS HOSTALETS DE BALENYÀ (EXPEDIENT NÚM. 1411-
0002/2021) 

 
Segons l’informe del Tècnic d’Esports, de 21 de gener de 2021, relatiu a la redacció 
d’un estudi, assessorament, redacció de convenis i inscripció als inventaris de béns 
municipals, del dret d’ús de les propietats afectades per la Via ferrada de les Baumes 
Corcades. Des de la regidora d’Esports, s’apliquen mesures per a regular l’ús de la Via 
ferrada de les Baumes Corcades (...). Un dels tràmits per regular-ne l’ús, consisteix en 
la redacció d’un conveni de cessió d’ús de l’espai per on passa amb els propietaris 
afectats. La signatura del conveni amb els propietaris és un tràmit. És necessari la 
redacció d’un document que reguli la cessió de l’espai des del propietaris i 
l’Ajuntament. Vista la complexitat de la redacció del document (...). Atès que 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació 241 - 22600. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, adopta: Contractar a Antoni Fajardo Graupera perquè porti a terme 
l’Estudi (...) per 3.630 euros. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la 
documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 

5. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT, PER 
A LA SUBSTITUCIÓ DELS APARELLS D’AIRE CONDICIONAT DEL LOCAL DE 
L’ARXIU DEL’AV. DE LES ESCOLES (EXPEDIENT  NÚM 1432-0002/2021) 
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Atès l’informe de l’enginyer municipal, de 18 de febrer de 2021, relatiu a la substitució 
dels aparells d’aire condicionat del local de l’arxiu de l’avinguda de les Escoles per 
garantir la temperatura i la humitat conservant així els documents guardats (Expedient 
núm1432-0002/2021). Atès que hi ha les següents ofertes per a la direcció facultativa: 
Joaquim Arimany Tañà, per import de 1.783,50 euros (IVA exclòs). Eloi Señé Ausiró, 
per import de 1.570 euros (IVA exclòs). Jaume Vila Instal·lacions, per import de 1.851 
euros (IVA exclòs) 
 
Atès que Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
suficient al Pressupost municipal, ’aplicació pressupostària 920 - 2120002. Atès que 
el valor estimat del contracte menor 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 a la substitució dels aparells d’aire condicionat (...) a Eloi Señé Ausiró, per 1.899,70 
euros (IVA inclòs). Facultar l’alcalde per la signatura de la documentació que sigui 
necessària. (...)  

 
1. APROVAR, SI ESCAU, LES AL·LEGACIONS RELATIVES A LES CONDICIONS 

PER A LA CONCESSIÓ DE L’AJORNAMENT I EL FRACCIONAMENT DE LES 
QUOTES URBANÍSTIQUES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA 
PARCIAL DEL SECTOR XV – CIUTAT JARDÍ – SANT PAU, FASE 1 A 
(EXPEDIENT NÚM 2058-0001/2021) 

 
Atès el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local, de 
16 de desembre de 2020, d’aprovació del fraccionament i l’ajornament de les quotes 
del Projecte d’urbanització del Pla Parcial del Sector XV, Ciutat Jardí, Sant Pau, fase 
1A, per les persones: (...)  titular de la parcel·la PR63. (...)  titular de la parcel·la PR30. 
Atès que els recurrents presenten al·legació (...). Aquestes al·legacions poden ser 
objecte d'estimació basant-se en el següent fonament jurídic: a presentació d'un aval 
no tanca la porta a l’aportació d’altre tipus de garantia, ja que la pròpia resolució 
recorreguda ho admet.   
  
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Estimar l’al·legació 
presentada pels recurrents, en el sentit d'eximir de la presentació d'un aval, acceptant 
com a garantia real l’afectació de les parcel·les de la seva propietat. L’ajornament-
fraccionament sol·licitat pels recurrents, per a l'abonament de la quota urbanística i 
concedit per l' Ajuntament per acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre 
de 2020, haurà de complir-se pels titulars de la finca. En el supòsit de no complir-se, 
és a dir que el deute no hagi estat ingressat en els terminis aprovats, s'iniciarà la via 
executiva, exigint els recàrrecs i interessos de demora corresponents. Notificar la part 
dispositiva de l’acord a les persones interessades.  

2. APROVAR, SI ESCAU, EL FRACCIONAMENT I L’AJORNAMENT DE LES 
QUOTES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 
XV, CIUTAT JARDÍ, ST PAU, FASE 1 A (EXPEDIENT NÚM. 2058-0001/2021) 
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(...) propietaris de la parc PR51, sol·liciten el fraccionament i l’ajornament de la quota 
de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 120 mesos. D’acord 
amb l’informe socioeconòmic, de 25 de febrer de 2021.Atès que la concessió del 
fraccionament ve condicionat per la presentació d’un aval o una declaració 
responsable per part dels propietaris. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta 
els acords: Concedir a (...) el fraccionament i l’ajornament de la quota de les obres 
d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase 1A en 120 mesos, sempre i quan 
presentin l’aval o declaració responsable en el termini de 30 dies a comptar des de la 
recepció de l’acord. Les quotes s’hauran d’abonar mitjançant un ingrés en el compte  
(...) a nom de l’Ajuntament de Centelles, d’acord amb el quadre d’amortització que 
s’adjunta. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades. 
 
(...) propietaris de la parc. PR58, sol·liciten el fraccionament i l’ajornament de la quota 
de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 120 mesos. D’acord 
amb l’informe socioeconòmic, de 19 de febrer de 2021.Atès que la concessió del 
fraccionament ve condicionat per la presentació d’un aval o una declaració 
responsable per part dels propietaris. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta 
els acords: Concedir a (...) el fraccionament i l’ajornament de la quota de les obres 
d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase 1A en 120 mesos, sempre i quan 
presentin l’aval o declaració responsable en el termini de 30 dies a comptar des de la 
recepció de l’acord. Les quotes s’hauran d’abonar mitjançant un ingrés en el compte 
(...) a nom de l’Ajuntament de Centelles, d’acord amb el quadre d’amortització que 
s’adjunta. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades. 

 
(...) propietari de la parc.PR93, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la quota de 
les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 120 mesos. D’acord amb 
l’informe socioeconòmic, de 19 de febrer de 2021. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Concedir a (...) el fraccionament i l’ajornament de la 
quota de les obres d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase 1A en 120 mesos. 
Les quotes s’hauran d’abonar mitjançant un ingrés en el compte (...) a nom de 
l’Ajuntament de Centelles, d’acord amb el quadre d’amortització que s’adjunta. 
Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada. 

 
(...) propietària del 50% de la parc PR83, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de 
la quota de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en mensualitats 
de 350 euros. D’acord amb l’informe socioeconòmic, de  25 de febrer de 2021. Atès 
que la concessió del fraccionament ve condicionat per la presentació d’un aval o una 
declaració responsable per part del propietari. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Concedir (...), el fraccionament i l’ajornament de la 
quota de les obres d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase 1A, en mensualitats 
de 350 euros, sempre i quan presenti l’aval o declaració responsable en el termini de 
30 dies a comptar des de la recepció de l’acord. Les quotes s’hauran d’abonar 
mitjançant un ingrés en el compte (...) a nom de l’Ajuntament de Centelles, d’acord amb 
el quadre d’amortització que s’adjunta. Comunicar a (...) que en el quadre de la quota 
a pagar per les obres segons el Decret de l’Alcaldia núm. 125, de 21 de setembre de 
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2020,  ja es va regularitzar l’import a abonar. Notificar la part dispositiva de l’acord a la 
persona interessada. 

 
(...) propietari de la parc. PR84, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la quota 
de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 120 mesos. D’acord 
amb l’informe socioeconòmic, de 27 de febrer de 2021. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Concedir (...) el fraccionament i l’ajornament de la quota 
de les obres d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase 1A. Les quotes s’hauran 
d’abonar mitjançant un ingrés en el compte (...)a nom de l’Ajuntament de Centelles, 
d’acord amb el quadre d’amortització que s’adjunta. Notificar la part dispositiva de 
l’acord a la persona interessada. 

 
(...)  propietaris de la parc PR107, sol·liciten el fraccionament i l’ajornament de la quota 
de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 120 mesos. D’acord 
amb l’informe socioeconòmic, de 27 de febrer de 2021. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Concedir a (...) el fraccionament i l’ajornament de la 
quota de les obres d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase 1A. Les quotes 
s’hauran d’abonar mitjançant un ingrés en el compte (...) a nom de l’Ajuntament de 
Centelles, d’acord amb el quadre d’amortització que s’adjunta. Notificar la part 
dispositiva de l’acord a les persones interessades. 

 
(...) propietari de la parc. PR78, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la quota 
de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 120 mesos. D’acord 
amb l’informe socioeconòmic, de 27 de febrer de 2021. Atès que la concessió del 
fraccionament ve condicionat per la presentació d’un aval o una declaració 
responsable per part del propietari. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta 
els acords: Concedir a (...) el fraccionament i l’ajornament de la quota de les obres 
d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase 1A en 120 mesos, sempre i quan 
presenti l’aval o declaració responsable en el termini de 30 dies a comptar des de la 
recepció de l’acord. Les quotes s’hauran d’abonar mitjançant un ingrés en el compte 
(...) a nom de l’Ajuntament de Centelles, d’acord amb el quadre d’amortització que 
s’adjunta. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada. 

 
(...) propietaris de les parc. PR43 i PR90, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de 
la quota de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 120 mesos. 
D’acord amb l’informe socioeconòmic, de 27 de febrer de 2021.Atès que la concessió 
del fraccionament ve condicionat per la presentació d’un aval o una declaració 
responsable per part dels propietaris. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta 
els acords: Concedir a (...) el fraccionament i l’ajornament de la quota de les obres 
d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase 1A en 120 mesos, sempre i quan 
presentin l’aval o declaració responsable en el termini de 30 dies a comptar des de la 
recepció de l’acord. Les quotes s’hauran d’abonar mitjançant un ingrés en el compte 
(...) a nom de l’Ajuntament de Centelles, d’acord amb el quadre d’amortització que 
s’adjunta. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades. 
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(...) propietaris de la parc PR18, sol·liciten el fraccionament i l’ajornament de la quota 
de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 120 mesos. D’acord 
amb l’informe socioeconòmic, de 27 de febrer de 2021. Atès que la concessió del 
fraccionament ve condicionat per la presentació d’un aval o una declaració 
responsable per part dels propietaris. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta 
els acords: Concedir a (...) el fraccionament i l’ajornament de la quota de les obres 
d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase 1A en 120 mesos, sempre i quan 
presentin l’aval o declaració responsable en el termini de 30 dies a comptar des de la 
recepció de l’acord. Les quotes s’hauran d’abonar mitjançant un ingrés en el compte 
(...) a nom de l’Ajuntament de Centelles, d’acord amb el quadre d’amortització que 
s’adjunta. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades. 
 
(...) propietari de la parc PR69, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la quota de 
les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en quotes (...). D’acord amb 
l’informe socioeconòmic, de 27 de febrer de 2021. Atès que la concessió del 
fraccionament ve condicionat per la presentació d’un aval o una declaració 
responsable per part del propietari. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta 
els acords: Concedir a (...) el fraccionament i l’ajornament de la quota de les obres 
d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase 1A, en quotes mensuals de 525 euros 
amb un pagament inicial de 8.629,40 euros, sempre i quan presenti l’aval o declaració 
responsable en el termini de 30 dies a comptar des de la recepció de l’acord. Les 
quotes s’hauran d’abonar mitjançant un ingrés en el compte (...) a nom de l’Ajuntament 
de Centelles, d’acord amb el quadre d’amortització que s’adjunta. Notificar la part 
dispositiva de l’acord a la persona interessada. 
 
(...) propietari de la parc PR06, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la quota de 
les obres d’urbanització del Sector XV - Sant Pau - Fase 1A en tres pagaments Atès 
que la concessió del fraccionament ve condicionat per la presentació d’un aval o una 
declaració responsable per part del propietari. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Concedir a (...) el fraccionament i l’ajornament de la 
quota de les obres d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase 1A, sempre i quan 
presenti l’aval o declaració responsable en el termini de 30 dies a comptar des de la 
recepció de l’acord. Les quotes s’hauran d’abonar mitjançant un ingrés en el compte 
(...)a nom de l’Ajuntament de Centelles, d’acord amb el quadre d’amortització que 
s’adjunta. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada. 
 

8. APROVAR, SI ESCAU, LES SUBVENCIONS PER A COMERÇOS I SERVEIS 
AFECTATS PER A LA CRISI DE LA COVID19 (EXPEDIENT NÚM. 2244-0012/2020) 

 
La sessió de Junta de Govern Local, del 21 d’octubre de 2020, es van aprovar les bases 
de les subvencions per a comerços i serveis afectats per la crisi de la COVID-19. 
 
Tenint en compte, que la subvenció va dirigida a comerços i serveis amb establiment 
que hagin vist obligats a tancar el seu negoci durant el període de confinament i/o bé 
que hagin patit una davallada en la facturació d’almenys un 50% comparant els 
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ingressos dels mesos d’abril i maig de 2020 en comparació els ingressos del mateix 
període de l’any anterior. S’han presentat 54 sol·licituds de subvencions dins el termini 
establert de la convocatòria i s’han fet 29 requeriments de documentació. (...) 
Atès que, amb posterioritat, aquesta administració ha detectat que es va produir un 
error material causat per el sistema informàtic del registre de l’Ajuntament, pel qual no 
es varen comptabilitzar la sol·licitud entrada en forma i termini correctament 
corresponent a (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Atorgar la 
subvenció a (...) de 250 euros, amb declaració expressa de l’error material comès en 
la tramitació informàtica de la sol·licitud. Notificar la part dispositiva de l’acord a la 
Intervenció de Fons, a la Tresoreria i a la interessada per al seu coneixement.  
 
9. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES ANALÍTIQUES D’AIGUA PRESENTADES 
PER SOREA (Expedient núm. 2512-0001/2021) 
 
Expedient núm. 2512-0001/2021. Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, 
SA, presenta les analítiques del mes de desembre. La Junta de Govern Local es dona 
per assabentada.   
 

10. APROVAR, SI ESCAU, LA QUOTA DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT PER A L’ANY 2020 (EXPEDIENT NÚM. 2910-0001/2021) 

 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament sol·licita el pagament de la quota 
com a soci, en funció de la població de cada municipi, per import de 1.000 euros. Atès 
que hi ha consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de 
despesa 231 – 48001. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa i 
acorda que es passi l’acord a Tresoreria per tal de fer efectiu el pagament. 
 
11. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
Expedient núm. 1343-0002/2021 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa per a la renovació de la 
subscripció anual del programa Autodesk Autocad ELD, per 2.637,80 euros (...) 
Intervenció informa que hi ha consignació pressupostària suficient al Pressupost 
municipal, aplicacions 920 - 21600. 
 
Expedient número 2762-0002/2021 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa de 900 euros presentada 
per la regidora de Joventut en referència al Premi relat breu i poesia per a joves, 2021. 
Atès que Intervenció informa que hi ha consignació pressupostària específica i al 
Pressupost municipal, aplicacions 338 – 2260906. 
Expedient núm 2864-0005/2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 27/2021, de 150 
euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
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treballadora social i de la regidora de Benestar Social, a abonar directament a 
l’Electracomercial Centelles, SLU. 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. 28/2021, 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 que gestionarà 
directament als serveis socials. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha 
consignació pressupostària suficient al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 29/2021, de 
210 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social. 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 30/2021, per 
import de 210 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. 
 
Expedient número 2867-0001/2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa presentada per la regidora 
d’Igualtat, relativa als actes del Dia Internacional de les dones, el 8 de març de 2021, 
per import de 1.008,80 euros. Atès que hi ha consignació específica en el Pressupost 
municipal vigent, en concret a la partida de despesa 231 - 2269901. 
 
12. TEMES URGENTS 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent  
 
Expedient núm 2414-0027 (...) per construir una piscina descoberta per ús privat, al 
carrer de Vinaròs. Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 3 de març de 
2021.La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Autoritzar a (...) la 
construcció d’una piscina descoberta per ús privat, al carrer de Vinaròs.Notificar la 
part dispositiva de l’acord a la interessada.  
 
L’alcalde passa a votació la urgència per sol·licitar una subvenció per l’actuació 
següent 
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APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU 
D’URBANITZACIÓ DE LA RONDA DELS ESPORTS (Expedient núm 2388-0003/2021) 
 
Segons el Projecte bàsic i executiu d’urbanització de la ronda dels Esports, redactat 
pels serveis tècnics municipals, de juliol de 2020. (...) La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords:  Aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu 
d’urbanització de la ronda dels Esports, amb un pressupost d’execució per contracte 
de 662.810,70 euros, IVA inclòs (Expedient núm 2388-0003/2021).  Exposar el projecte 
al públic pel termini de 30 dies hàbils, al BOP  al tauler d’anuncis i a la pàgina web de 
l’Ajuntament.   En el supòsit que no ni hagin al·legacions ni reclamacions l’acord inicial 
esdevé definitiu.  
 
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 (...) i com a secretari estenc aquesta acta.  

 
El secretari        Vist i plau 

         L’alcalde 
 
 


