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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 6 
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: 16. Caràcter: ordinària. Data: 6/10/202. 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 16 DE SETEMBRE DE 
2021 

 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 16 de 
setembre de 2021 que s’aprova per unanimitat. 
 

2. LLICÈNCIES 
 
EXPEDIENT NÚM 2412-0005/2021 (...) per la segregació en divisió horitzontal, al 
carrer Socós, 17 – ronda de les Tàpies (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
adopta:  Autoritzar a (...) per la segregació en divisió horitzontal de la finca del carrer 
del Socós – ronda de les Tàpies (...) per formar de l’entitat 1 dues finques 
independents (...). 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 2413-0030/2021 (...) en representació de la Comunitat de 
propietaris, per a la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum de 25 panells a la 
teulada de l’edifici, al carrer de Vic. (...) 
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0036/2021 (...) per a la instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum de 8 panells a la coberta de l’habitatge, al carrer de Torres i Bages. (...) 
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0038/2021 (...) per a la instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum de 6 panells a la coberta de l’habitatge, al carrer de l’Estació. (...) 
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EXPEDIENT NÚM 2414-0089/2021 (...) per canviar unes plaques de polièster per 
bigues i sostre de fusta, a la ronda de la Roureda. Per manca de documentació es 
deixa l’expedient sobre la taula.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0095/2021(...) per arranjar el bany i canviar el mosaic, al 
carrer de Jesús.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0096/2021 (...)  per arranjar la cuina, a la ronda de les Tàpies.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0097/2021 (...) per pintar la façana de l’habitatge, al carrer de 
Sant Josep i ronda de les Tàpies.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0098/2021 (...) per canviar les portes i l’interior de l’habitatge, 
al carrer de Can Minguet.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0099/2021.Nedgia Catalunya, SA per fer una rasa i la 
connexió de servei, al carrer Socós. Per manca de documentació es deixa l’expedient 
sobre la taula.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0102/2021(...) per ampliar l’obertura de la porta del garatge, 
al carrer del Serrat. Per manca de documentació es deixa l’expedient sobre la taula.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0103/2021 (...) per retirar les plaques de fibrociment amb 
amiant, al carrer de Marc Fogueres. No obstant, es condiciona a que la manipulació, 
el transport i el dipòsit de residus de les plaques de fibrociment s’ha de fer amb 
personal qualificat i autoritzat.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0106/2021(...) per arranjar les goteres de la teulada, al carrer 
de Tarragona.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0107/2021 (...) per arranjar i pintar la façana, al carrer de la 
Indústria.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0108/2021(...) per arranjar el bany, a la plaça de Mossèn Joan 
Xandri.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0109/2021 (...)  per canviar el terra de l’habitatge, al carrer del 
Puigsagordi. 
 
2.2 FINAL D’OBRA 
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0028/2020 (...) per la consolidació de sostres i cobertes de 
l’edifici, al carrer de Jesús. Atès el certificat de final d’obra de 21 de juny de 2021. Atès 
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l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 16 de setembre de 2021 La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, acorda donar el final d’obra.  
 
2.3 LLICÈNCIES D’ACTIVITATS 
 
EXPEDIENT NÚM 2541-0003/2021. 
 
Expedient núm 2541-0003/2021 (...) el 5 de maig de 2021 amb registre E/2714-2021, 
presenta una sol·licitud de comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en 
un establiment amb projecte tècnic i certificat, per portar a terme l’activitat de bar 
cafeteria, al carrer de Fortuny.  Segons l’informe dels serveis tècnics municipals, de 21 
de setembre de 2021 i vist l’incompliment del requeriment efectuat en data 17 de juny 
de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Declarar la 
clausura provisional de l’activitat del bar cafeteria, situat al carrer de Fortuny (...), fins 
que no s’aporti la documentació requerida el 17 de juny de 2021, lliurarà al titular de 
l’activitat el 18 de juny de 2021.Notificar la part dispositiva de l’acord al titular de 
l’activitat, per al seu coneixement i als efectes que calgui, i donar-li audiència perquè 
en el termini de quinze dies des de l’endemà de la recepció de l’acord es presentin a 
l’Ajuntament per a la vista de l’expedient.  
 
EXPEDIENT NÚMERO 2575-0004/2021 
 
Expedient núm 2575-0004/2021(...) sol·licita la transmissió del Permís ambiental 
municipal 1/1996 del bar de l’Estació RENFE, situat a la plaça de l’Estació. D’acord 
amb l’informe de l’enginyer municipal, de 24 de setembre de 2021. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, autoritza la transmissió del Permís ambiental. 
 

3. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE L’HORARI LECTIU DE L’ESPAI CEDIT 
A L’ESCOLA SAGRATS CORS, SEGONS EL CONVENI DE L’ÚS PRIVATIU 
D’OCUPACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS ENTRE L’AJUNTAMENT DE CENTELLES I  
L’ESCOLA SAGRATS CORS, APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
DEL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2020 (EXPEDIENT NÚM 1376-0013/2021) 

 
(...) en representació de l’Escola Sagrats Cors de Centelles, presenta sol·licitud sobre 
el conveni vigent entre l’Ajuntament de Centelles i l’Escola Sagrats Cors, respecte l’ús 
privatiu d’ocupació de l’espai del jardí de la finca del carrer Anselm Clavé. Atès que el 
conveni es va aprovar per Junta de Govern Local el 7 d’octubre de 2020 i es va signar 
el 14 d’octubre, per a uns horaris d’ocupació dins l’horari escolar, per usos d’esbarjo o 
educatius, els mesos de setembre a juliol, ambdós inclosos, prorrogant-se anualment 
si cap de les parts no comunica la seva rescissió (Expedient núm 1376-0017/2020). 
L’escola manifesta el seu interès de seguir fent ús de l’espai cedit en el curs escolar 
2021-2022, així com fer-ne ús en l’horari lectiu per activitats esporàdiques i l’horari 
escolar de 13h a 15h per activitats educatives i d’esbarjo. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, adopta els acords: L’Ajuntament es dona per assabentat de la voluntat 
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de l’Escola Sagrats Cors de seguint fent ús de l’espai cedit en el curs 2021-2022, així 
com fer-ne ús en l’horari lectiu per activitats esporàdiques i l’horari escolar de 13 hores 
a 15 hores per activitats educatives i d’esbarjo. Notificar la part dispositiva de l’acord 
a l’Escola Sagrats Cors. 

 
4. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 

LLUMINÀRIES PER A VIALS, A LA CARRETERA DE SANT FELIU DE CODINES 
C-1413b (EXPEDIENT NÚM 1432-0004/2021)  

 
Per manca de documentació es deixa l’assumpte sobre la taula.  
 

5. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 
LLUMINÀRIES PER A VIALS, A L’AVINGUDA D’ILDEFONS CERDÀ I CARRERS 
ADJACENTS (EXPEDIENT NÚM 1432-0005/2021)  

 
Atès l’informe de l’Enginyer municipal, de data 6 d’octubre 2021, relatiu al Contracte 
menor de subministrament de lluminàries per a vials, a l’avinguda d’Ildefons Cerdà i 
carrers adjacents (Expedient núm 1432-0005/2021). Atès que hi ha les  ofertes: Benito 
Urban, SL, per 13.293,88 euros (IVA exclòs). Novatilu, SL, per  9.838,40 euros (IVA 
exclòs). Ferrocolat, SL, per 18.490,00 euros (IVA exclòs). Intervenció ha emès un 
informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost 
municipal, aplicació pressupostària 1533 – 61901.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: 
Adjudicar la contractació, mitjançant un contracte menor, relatiu al subministrament 
de lluminàries per a vials, a l’avinguda d’Ildefons Cerdà i carrers adjacents, a Novatilu, 
SL, per 11.904,46 euros (IVA inclòs). Facultar l’alcalde per la signatura de la 
documentació que sigui necessària. (...) 

 
1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 

LLUMINÀRIES PER A VIALS, AL CAMÍ DE LA LLAVINA I CARRERS ADJACENTS 
(EXPEDIENT NÚM 1432-0006/2021)  

 
Atès l’informe de l’Enginyer municipal, de  6 d’octubre 2021, relatiu al Contracte menor 
de subministrament  de lluminàries per vials, al Camí de la Llavina i carrers adjacents 
(Expedient núm 1432-0006/2021). Atès que hi ha les ofertes: Sonepar Ibérica Spain, 
SAU, per  7.978,50 euros (IVA exclòs). CM Salvi, SL, per  8.060,69 euros (IVA exclòs) 
Llumipedra el d’arquit,SL, per 8.354,12 euros (IVA exclòs). Intervenció ha emès un 
informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost 
municipal, aplicació pressupostària 1533 – 61901. 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: 
Adjudicar la contractació, mitjançant un contracte menor, relatiu subministrament  de 
lluminàries per vials, al Camí de la Llavina i carrers adjacents, a Sonepar ibèrica Spain, 
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SAU, per import de 9.653,99 euros (IVA inclòs). Facultar l’alcalde per la signatura de la 
documentació que sigui necessària.(...) 
 

2. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL PELS TREBALLS DE SERVEIS 
I SUBMINISTRAMENT DE LA CABINA DE DISC I 2 SERVIDORS PER 
VIRTUALITZACIÓ, A L’EMPRESA INDUCONTROL, SL (EXPEDIENT NÚM 1400-
0002/2021) 
 

(...) , en representació d’Inducontrol, SL, sol·licita la devolució de l’aval pels treballs de 
serveis i subministrament de la cabina de disc i 2 servidors per virtualització, per 
import de 1.032,95 euros. Segons l’informe de l’Administrador de sistemes 
informàtics i xarxes, de 21 de maig de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
acorda retornar l’aval pels treballs de serveis i subministrament (...)  

 
3. APROVAR, SI ESCAU, LA RENÚNCIA DE LA CESSIÓ D’ÚS DE CARÀCTER 

TEMPORAL DE LA PLAÇA D’APARCAMENT NÚM 9 DEL CARRER DE CAN 
MINGUET (EXPEDIENT NÚM 1592-0002/2021) 

 
(...)  presenta la renúncia de la plaça d’aparcament número  del carrer de Can Minguet, 
ja que actualment no la necessita. Neus Verdaguer Paré s’absté de la votació per ser 
part interessada. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta la renúncia de la 
plaça d’aparcament a partir de l’1 de novembre i ordena que es passi a Tresoreria per 
al seu coneixement i als efectes que calgui. 

 
 
4. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES ANALÍTIQUES D’AIGUA 

PRESENTADES PER AGBAR (EXPEDIENT NÚM2512-0009/2021) 
 
Expedient núm 2512-0009/2021. Agbar, presenta les analítiques dels mesos de juny 
i juliol.La Junta de Govern Local es dona per assabentada.   
 

5. APROVAR, SI ESCAU, ELS CRITERIS DE PARTICIPACIÓ DE LA 14A FIRA DE LA 
TÒFONA (EXPEDIENT NÚM 2633-0003/2021) 

 
Segons els Criteris de participació de la 14a Fira de la Tòfona (Expedient núm 2633-
0003/2021). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:  Aprovar els 
Criteris de participació de la 14a Fira de la Tòfona (Expedient núme 2633-0003/2021). 
Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària. (...) 
 

6. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES DEL VIII CONCURS DE DEMOSTRACIÓ DE 
GOSSOS TOFONAIRES (EXPEDIENT NÚM 2633-0004/2021) 
 

Segons les bases del VIII Concurs demostració de gossos tofonaires de la 14a Fira de 
la Tòfona (Expedient núm 2633-0004/2021). Intervenció ha emès un informe on diu 
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que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària  241-2269902. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: 
Aprovar les bases del VIII Concurs demostració de gossos tofonaires de la 14a Fira de 
la Tòfona (Expedient núm 2633-0004/2021). Facultar l’alcalde per a la signatura de 
tota la documentació que sigui necessària. (...) 
 

7. 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 
primer trimestre de 2021, per  8.853,96 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. 
 

8. DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL 
PLA D’IGUALTAT INTERN DE L’AJUNTAMENT (EXPEDIENT NÚM 2867-
0006/2020) 

 
La regidora d’Igualtat, comunica que l’Ajuntament està elaborant el Pla d’Igualtat 
Intern amb el suport de la Diputació de Barcelona i per aquest motiu s’ha creat una 
comissió negociadora que participa en el procés d’elaboració del pla en l’establiment 
de mecanismes d’avaluació i que farà el seguiment de la seva implementació. La 
Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 

9. APROVAR, SI ESCAU, EL CANVI DE NOM DELS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL (EXPEDIENT NÚMERO 2912-0001/2021) 

 
(...)sol·licita el canvi de nom del nínxol (...)del Cementiri municipal. D’acord amb 
l’informe favorable del responsable de l’Àrea de padrons, de 28 de setembre de 
2021.La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que s’expedeixi un nou títol (...) 
 
(...)  sol·licita el canvi de nom del nínxol (...) del Cementiri municipal. D’acord amb 
l’informe favorable del responsable de l’Àrea de padrons, de 28 de setembre de 2021. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que s’expedeixi un nou títol (...).   
 

10. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
EXPEDIENT NÚM 2244-0003/2021 

 
Expedient núm 2244-0003/2020. Associació d'Amics del Montseny sol·licita a 
l'Ajuntament de Centelles l'aportació de l'any 2021, com a soci honorari, per import de 
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100 euros, per tal de portar a terme la tasca tant de defensa del massís com de la 
divulgació cultural que permeti conèixer millor la muntanya. Intervenció ha emès un 
informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost 
municipal, aplicació pressupostària 920 - 22699. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, aprova la despesa.  
 
EXPEDIENT NÚM 2244-0004/2021 
 
Segons la proposta presentada per la regidora de Cultura, relativa la despesa de la 
Trobada de teatre 2021,  que es farà del 5 al 14 de novembre de 2021 al Casal Francesc 
Macià i a la Sala de la Violeta, per 4.500 euros (Expedient 2244-0004/2021). A la 
trobada es presenta una obra de creació col·lectiva dirigida per un director/a comarcal 
i un espectacle de Cafè teatre també dirigit per un director/a comarcal i coordinat pel 
grup Pierrot Teatre. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 334 – 
48001. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.  
 
EXPEDIENT NÚMERO 2758-0001/2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa de 5.738,58 euros segons 
la proposta de la Programació estable del Casal Francesc Macià, de setembre a 
octubre de 2021, presentada per la regidora de Cultura. Intervenció informa que hi ha 
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 338 – 
2260905. 
 
EXPEDIENT NÚM 2864-0022/2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 81/2021, de 240 
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 recàrrega de la targeta 
moneder que gestionarà els serveis socials.  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 82/2021, 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 a abonar directament a l’Òptica 
Castañé.  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 83/2021, de 287 
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 subministrament 
d’electricitat a abonar directament a l’Electracomercial Centelles, SLU.  Intervenció ha 
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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 84/2021, de 300 
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 pagament de l’habitatge a 
abonar directament a la usuària. 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 85/2021, de 
71,25 euros relatiu a la proposta d’ajuda i amb l’informe favorable de la treballadora 
social i de la regidora de Benestar Social, que gestionarà directament pels Serveis 
Socials. 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 86/2021, de 160 
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 recàrrega de la targeta 
moneder que gestionarà els serveis socials. 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 87/2021, 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 pels Serveis Socials. 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 88/2021, de 153 
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 subministrament de gas a 
abonar directament a la usuària. 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 89/2021, de 
49,05 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 que gestionarà 
directament pels Serveis Socials. 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 90/2021, de 
55,95 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 subministrament 
d’electricitat 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 91/2021, de 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 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 92/2021, 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 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 93/2021,  de 25 
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 94/2021, de 
37,50 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 95/2021, de 240 
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 recàrrega de la targeta 
moneder que gestionarà els serveis socials. Intervenció ha emès un informe on diu 
que hi ha consignació pressupostària específica  al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
EXPEDIENT NÚMERO 2910-0003/2021 
 
Segons la proposta presentada per la regidora de Cooperació i Solidaritat, relativa la 
despesa de la Setmana de la Cooperació, que es farà del 20 al 28 de novembre de 
2021, per import de 3.449 euros (Expedient núm 2910-0003/2021). Intervenció ha 
emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica i al 
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Pressupost municipal, aplicació pressupostària 338 - 2260904. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, aprova la despesa de 3.449 euros.  
 

11. TEMES URGENTS 
 
No hi ha assumptes a tractar. 
 
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 21:30 hores i 
acorda la redacció de l’esborrany de l’acta (...) 

 
La secretària accidental      Vist i plau 

         L’alcalde 
 
 
 
 
 
 


