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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 D’ABRIL DE 
2021 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ 
DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 7. Caràcter: ordinària. Data: 7/4/2021. 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 MARÇ DE 2021 
 

L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 17 de març 
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 2414-0026/2021(...) per canviar els armaris de la cuina de la part 
de baix, al carrer de Rafael Casanova.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0033/2021 (...) per arranjar la teulada, al carrer de l’Hospital.  
 
2.2 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 
 
EXPEDIENT NÚM. 2413-0025/2019 (...) en representació de Dorseran Serveis de la 
Construcció, SL per acabar la construcció d’un edifici plurifamiliar, al carrer de la 
Indústria. Atès el certificat de final d’obra de 9 de desembre de 2020. Atès l’informe 
de l’arquitecta tècnica municipal de  24 de març de 2021. Atès l’informe de l’enginyer 
municipal de 24 de març de 2021.(…) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda 
donar la llicència de primera ocupació. 
 

3. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI, PER AL 
MANTENIMENT PREVENTIU DEL CLAVEGUERAM (EXPEDIENT NÚM 1411-
0013/2021) 
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Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 29 de març de 2021, relatiu al 
manteniment preventiu del clavegueram (Expedient núm 1411-0013/2021). Atès que 
hi ha les ofertes: Neteges Centelles, SL, per import de 6.000 euros (IVA exclòs). Neida, 
SL, per import de 7.590 euros (IVA exclòs). M. Terricabres, SL, per import de 87 
euros/hora (IVA exclòs). Atès que Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha 
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 160 - 21000. Atès que el valor estimat del contracte menor és inferior 
a 15.000 euros i la duració del contracte és inferior a un any. (...) La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, adopta: Adjudicar la contractació, mitjançant un contracte de 
servei pel manteniment preventiu del clavegueram, a l’empresa Neteges Centelles, SL, 
per 7.260 euros (IVA inclòs). Facultar l’alcalde per la signatura de la documentació 
que sigui necessària. (...) Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les 
dades bàsiques del contracte que incloguin la identitat de l’adjudicatari i l’import 
d’adjudicació (IVA inclòs). 
 

4. APROVAR, SI ESCAU, EL FRACCIONAMENT I L’AJORNAMENT DE LES 
QUOTES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 
XV, CIUTAT JARDÍ, SANT PAU, FASE 1 A (EXPEDIENT NÚM 2058-0001/2021) 

 
(...) propietari de la parcel·la PR53, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la 
quota de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 60 mesos. Atès 
que la concessió del fraccionament ve condicionada 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 al propietari el fraccionament i l’ajornament 
de la quota de les obres d’urbanització, 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 (...) 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 parcel·la PR85, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la 
quota de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A, amb un pagament 
inicial de 40.000 euros i la resta en 60 mesos. Atès que la concessió del fraccionament 
ve condicionada per la presentació d’un aval o una declaració responsable per part 
del propietari. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Concedir al propietari 
el fraccionament i l’ajornament de la quota de les obres d’urbanització, 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 
(...) 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 parcel·la PR41, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la 
quota de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 60 mesos. La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Concedir al propietari el fraccionament 
i l’ajornament de la quota de les obres. Les quotes s’hauran d’abonar mitjançant un 
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ingrés en el compte número (...) 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 de la parcel·la PR81, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la 
quota de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 60 mesos. Atès 
que la concessió del fraccionament ve condicionada per la presentació d’un aval o 
una declaració responsable per part de la propietària. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Concedir a la propietària 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 (...) 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 de la parcel·la PR28 sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la 
quota de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 96 mesos. Atès 
que la sol·licitud presenta un termini superior al que està establert per llei, per tant la 
propietària haurà de presentar documentació, la qual serà estudiada per l’Àrea de 
Serveis Socials de l’Ajuntament i la Junta resoldrà en base als informes de Serveis 
Socials. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Requerir a la 
propietària  (...), que en el termini de 30 dies a comptar des de la recepció de l’acord 
aporti la documentació que consta en l’annex adjunt. Notificar la part dispositiva de 
l’acord a la persona interessada. 
 
(...)  propietaris de la parcel·la PR13, 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 16 de març de 2021. Atès que la concessió 
del fraccionament ve condicionada per la presentació d’un aval o una declaració 
responsable per part del propietari. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: 
Concedir als  propietaris el fraccionament i l’ajornament de la quota de les obres 
d’urbanització, 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 (...) 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. 
 
(...) propietària de la parcel·la PR56, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la 
quota de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en quotes de 200 
euros mensuals. D’acord amb l’informe socioeconòmic, de 20 de març de 2021. Atès 
que la concessió del fraccionament ve condicionada per la presentació d’un aval o 
una declaració responsable per part de la propietària. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta: Concedir a la propietària, el fraccionament i l’ajornament de la 
quota de les obres d’urbanització, fase 1A en quotes de 200 euros mensuals, sempre 
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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. 

 
5. APROVAR, SI ESCAU, EL COMPTE DE LA GESTIÓ DE RECAPTACIÓ 

REALITZADA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT 
L’EXERCICI 2020 (EXPEDIENT NÚM 2130-0001/2021) 

 
Segons  el compte de la gestió de recaptació realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2020, que correspon a les liquidacions d’ingrés per rebut i 
a les liquidacions d’ingrés directe, per l’ens: Centelles. Un cop  verificat que els 
ingressos que es reflecteixen en el compte coincideixen amb els fons transferits a 
l’ens. Segons la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels 
drets a cobrar (...)  amb  les quanties següents: Pendent de cobrament en període 
voluntari en data 31 de desembre de 2020. Rebuts: 4.093,87 euros. Liquidacions: 
47.819,72 euros. Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre 
de 2020. Rebuts: 440.241,56 euros. Liquidacions: 199.048,83 euros. Un cop 
comprovat que s’ha practicat correctament l’aplicació de càrrecs, de devolucions 
d’ingressos indeguts i de compensacions a favor de l’Organisme de Gestió Tributària. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova el compte de la gestió de recaptació 
de 2020 presentat per l’Organisme de Gestió Tributària 

 
6. APROVAR, SI ESCAU, EL COMPTE DE GESTIÓ DE RECAPTACIÓ DE MULTES 

DE CIRCULACIÓ PER SANCIONS IMPOSADES PER L’AJUNTAMENT, 
REALITZADA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT 
L’EXERCICI 2020 (EXPEDIENT NÚM. 2130-0002/2021) 

 
Segons  el compte de la gestió de recaptació de multes de circulació per sancions 
imposades per l’Ajuntament, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
l’exercici 2020. Segons la relació nominativa de deutors que configura l’estat 
demostratiu dels drets a cobrar, (...) amb  les quanties següents: Pendent de 
cobrament en data 31 de desembre de 2020, per import de 45.931,70 euros.  Un cop 
comprovat que s’ha practicat correctament l’aplicació de càrrecs, de devolucions 
d’ingressos indeguts i de compensacions a favor de l’Organisme de Gestió Tributària. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova el compte de la gestió de recaptació 
de multes de circulació.  

 
7. APROVAR, SI ESCAU, L’APORTACIÓ ECONÒMICA DE L’AGÈNCIA LOCAL DE 

L’ENERGIA D’OSONA PER A L’ANY 2021 (EXPEDIENT NÚM. 2130-0004/2021) 
 
El Consell Comarcal d’Osona des de l’Agència Local de l’Energia d’Osona, comunica 
la liquidació del preu públic del Servei bàsic (comptabilitat i assessorament energètic) 
Servei del projecte Desendolla’t, de 1.495,61 euros. Atès que Intervenció ha emès un 
informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost 
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municipal, aplicació pressupostària  425 - 46500. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, aprova la despesa. 
 

8. APROVAR, SI ESCAU, LA DECLARACIÓ DE CRÈDITS INCOBRABLES 
CORRESPONENT ALS EXERCICI 2017 – 2018 I LA BAIXA DEL PADRÓ DE 
L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER A L’ANY 2019 I 
SEGÜENTS (EXPEDIENT NÚM 2063-0001/2021) 

 
Segons les propostes de declaració de crèdits incobrables corresponents als 
exercicis 2017 – 2018, presentades per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, Unitat de Vic.  Segons l’annex amb la relació de matrícules 
que proposen per treure dels padrons d’IVTM per a l’any 2019 i següents.  La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar les propostes de crèdits incobrables 
corresponents als exercicis 2017 – 2018, així com l’annex amb la relació de 
matrícules per treure dels padrons d’IVTM per a l’any 2019 i següents. Notificar la part 
dispositiva de l’acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
Unitat de Vic. 

 
9. APROVAR, SI ESCAU, EL CÀNON I L’ESTAT DE COMPTES DE L’ANY 2020 DE 

L’EMPRESA SOREA, SOCIETAT GENERAL AGUAS DE BARCELONA, SAU 
(EXPEDIENT NÚMERO 2130-0003/2021) 

 
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigües, SA, presenta el Cànon i l’Estat de 
comptes de l’any 2020 amb un saldo a favor de l’Ajuntament per 3.961,54 euros. La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar l’abonament de 3.961,54 
euros de Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigües, SA, en concepte de cànon.  
 

10. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
DE PAVIMENTACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, A L’EMPRESA HPSA 
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES, SA (EXPEDIENT 2388-
0005/2021) 

 
(...) en representació de HPSA Construcción y Servicios Medioambientales, SA, 
sol·licita la devolució de l’aval de les obres de Pavimentació del Cementiri municipal, 
de 4.809,72 euros. Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 10 de març 
de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda retornar l’aval de les obres. 
 

11. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
EXPEDIENT NÚM. 2864-0006/2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 31/2021, de 
102,50 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social a abonar directament al Centre 
de Formació Permanent d’Osona Sud.  Intervenció ha emès un informe on diu que hi 
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ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 32/2021, per 
import de 61 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. 33/2021, de 75 
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 unes ulleres a abonar a la 
família. 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. 34/2021, de 
30,50 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 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. 35/2021, de 75 
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 material escolar. Intervenció 
ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al 
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 

12. APROVAR, SI ESCAU, EL CANVI DE NOM DELS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL (EXPEDIENT NÚM 2912-0001/2020) 

 
(...)  sol·liciten el canvi de nom del nínxol número 98 bloc J del Cementiri municipal, a 
favor de (...).  D’acord amb l’informe favorable del responsable de l’Àrea de padrons, 
de 8 de març de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que 
s’expedeixi un nou títol del nínxol (...).  

 
13. APROVAR, SI ESCAU, LA REVISIÓ DE LES TAXES DE CLAVEGUERAM DE 

L’AVINGUDA D’ILDEFONS CERDÀ, 67 (EXPEDIENT NÚM 2997-0012/2021) 
 
Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, 10 de març de 2021, relatiu a la 
revisió de la Taxa de clavegueram de la finca de l’avinguda d’Ildefons Cerdà (...). S’ha 
comprovat que hi ha 3 connexions que surten dels edificis de la finca propietat (...)  de 
l’avinguda d’Ildefons Cerdà i connecten a la xarxa general de clavegueram. La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:  Donar de baixa la Taxa del 
clavegueram del carrer de Sant Francesc Xavier, 01 SO 1, ja que no hi ha cap connexió 
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a la xarxa general.  Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat i a l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  

 
14. APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA “OSONA 

COMUNITAT SOLAR” EN EL MARC DELS FONS NEXT GENERATION EU 
(Expedient núm 1287-0001/2021) 

 
El Consell Comarcal d’Osona impulsa un model d'activitat a la comarca d’Osona basat 
en l'economia de serveis, la consciència social i el respecte del medi ambient i ens 
demana el suport de l’Ajuntament per a portar-lo a terme.  En concret, el projecte de 
transició energètica per reduir el 42% de les emissions de CO2 en 7 anys, que el 
Consell Comarcal d’Osona té previst executar a la comarca representa, sens dubte, un 
fort estímul per a tot el conjunt del territori i per a la ciutadania en general. (...) La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar l’Adhesió i el suport 
al Projecte de Transició Energètica “Osona Comunitat Solar”, en el marc dels fons Next 
Generation EU, impulsat pel Consell Comarcal d’Osona. Posar en valor l’experiència 
de l’Ajuntament de Centelles en les accions vinculades a aquest projecte de 
desenvolupament en els últims anys i puguem participar en la redacció i el seu 
seguiment.  Notificar las part dispositiva de l’acord al Consell Comarcal d’Osona.  
 

15. TEMES URGENTS. 
 

L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent que s’aprova per 
unanimitat. 
 
APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ AL PROJECTE BALLEMLLIURESlSENSEPOR 
IMPULSAT PER L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES (EXPEDIENT NÚM 2867-
0002/2021) 
 
L’Institut Català de les Dones posa a disposició de la ciutadania, entitats i institucions 
la llista de reproducció de cançons a Spotify #BallemLliuresISensePor. L’objectiu és 
avançar en la igualtat efectiva de gènere a tots els nivells del sector de la música. En 
concret, la campanya #BallemLliuresISensePor s’adreça a tothom per promoure: Un 
oci lliure de violències masclistes. Una cultura musical lliure de sexisme i 
discriminació. El reconeixement i la promoció de les dones a la indústria musical. (...) 
 La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar l’Adhesió de 
l’Ajuntament al projecte BallemLliuresISensePor impulsat per l’Institut Català de les 
Dones. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
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 
 

https://dones.gencat.cat/ca/ambits/campanyes/ballem-lliures-i-sense-por/formulari-dadhesio

