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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 DE JULIOL 
DE 2021 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 21 D’ABRIL, DE PROTECCIÓ 
DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 13. Caràcter: ordinària. Data: 7/7/202. 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 14 DE JUNY DE 2021 

 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 14 de juny de 
2021 que s’aprova per unanimitat. 

 
2. LLICÈNCIES 

 
EXPEDIENT NÚM. 2338-0009/2021 (...) en representació del bar el Portal, sol·licita 
autorització per col·locar taules i cadires, al carrer de Santa Anna i plaça de Mossèn 
Xandri.  La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Requerir a (...) 
perquè presenti el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil amb l’extensió 
a la terrassa. Autoritzar (...) per col·locar 10 mòduls mitjans, de l’1 de maig al 3 
d’octubre. No obstant això, no pot col·locar les taules i les cadires si no ha fet 
prèviament el pagament de la taxa  preceptiva, sens perjudici  que si es produeixen 
sorolls que alterin la normal convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització 
concedida. Requerir (...) perquè faci el pagament de l’ocupació de la via pública de  
2021, per 223,20 euros, atorgant un termini de pagament en voluntària d’acord amb el 
Reglament General de Recaptació. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat.  
 
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. 2413-0016/2021. Estabanell y Pahisa, SA per rehabilitar la coberta 
d’una nau, a Els Casals. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa 
vigent (...).  
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EXPEDIENT NÚM. 2413-0018/2021 (...) per la segregació d’habitatge preexistent per 
a divisió en 2 habitatges, al carrer del Marquès de Peñaplata. No obstant, es 
condiciona al compliment de la normativa vigent (...).  
 
EXPEDIENT NÚMERO 2414-0077/2021(...) per arranjar la barbacana i canviar la canal 
de la façana, al carrer d’Aiguafreda. 
 

2.2 PRÒRROGA D’OBRES 
 

EXPEDIENT NÚM. 2413-0007/2021 (...) en representació de Construccions Riera 
Camps, SCP, per construir dos habitatges entre mitgeres, a l’avinguda Ildefons Cerdà.  
Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 30 de juny de 2021, la llicència 
d’obres està caducada des del 2006, i no es pot acollir al Decret 17/2019, ja que és 
per llicències d’obres caducades a partir de l’1 de gener de 2008. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, adopta: Desestimar (...) la pròrroga de la llicència d’obres ja que 
està caducada des de l’any 2006. Requerir a (...) perquè presenti una nova llicència 
per acabar les obres i un informe del tècnic redactor del projecte amb una valoració 
actualitzada. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
EXPEDIENT NÚM. 2413/0008/2021 (...) en representació de Construccions Riera 
Camps, SCP, per construir un edifici plurifamiliar, al carrer de Torres i Bages. Segons 
l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 30 de juny de 2021. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, concedeix a (...) una pròrroga fins el 30 de juliol de 2022 a la 
llicència d’obres. 
 
2.3 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 
 
EXPEDIENT NÚM. 2413-0014/2019 (...) per rehabilitar l’habitatge en planta baixa, a 
Can Victori. Atès el certificat de final d’obra de 12 de maig de 2021. Atès l’informe de 
l’arquitecta tècnica municipal de 10 de juny de 2021. (...)  La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, acorda donar la llicència de primera ocupació. 
 

3. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE CENTELLES PER A LA REALITZACIÓ DE 
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALITAT 
PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PTT), PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT 
L’ENSENYAMENT OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA 
EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (EXPEDIENT NÚM. 1376-
0010/2021) 

 
Segons el Conveni de col·laboració de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Centelles per a realitzar 
programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de transició al treball 
(PTT) per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de 
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graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Aprovar el Conveni de col·laboració (...) per a realitzar 
programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de transició al treball 
(PTT) (...). Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord. (...) 
    

4. APROVAR, SI ESCAU, EL RECURS PRESENTAT PER L’ENTITAT NOVATILU, SL 
CONTRA L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER A LA 
SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES PER A LA RONDA DELS ESPORTS I 
ADJACENTS (EXPEDIENT NÚM 1428-0002/2021) 

 
(...) en representació de l’entitat Novatilu, SL, ha presentat recurs contra el Decret de 
l’Alcaldia núm. 47/2021, de 29 d’abril, pel qual es va adjudicar definitivament el 
Subministrament de materials per a la substitució de lluminàries per a la ronda dels 
Esports i adjacents a l’entitat Sonepar Iberica Spain, SAU. Segons els informes 
emesos pels serveis tècnics i jurídics municipals. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Desestimar, en base als informes dels serveis tècnics 
i jurídics municipals, el recurs de reposició presentat el 10 de juny de 2021 (...) en 
representació de l’entitat Novatilu, SL, contra el Decret de l’Alcaldia núm. 47/2021, pel 
qual es va adjudicar definitivament el Subministrament de materials per a la 
substitució de lluminàries per a la ronda dels Esports i adjacents a l’entitat Sonepar 
Iberica Spain, SAU. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’entitat Novatilu, SAU.  
 

5. APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL CATÀLEG DE LA 
XARXA DE GOVERNS LOCALS 2021, DINS DEL PLA DE MANDAT 2020-2023 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXPEDIENT NÚM 2240-0040/2021) 
 

Diputació de Barcelona comunica que ha aprovat les subvencions dins del Catàleg de 
la Xarxa de Governs Local 2021, Pla de mandat: 2020 – 2023, per import total de 
5.787,25 euros, per a la Dinamització de l’ocupació per a municipis de fins a 10.000 
habitants. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta la subvenció.  
 

6. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI D’ENCOMANA DE GESTIÓ ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE CALLDETENES, CENTELLES, GURB, LES MASIES DE 
RODA, MASIES DE VOLTREGÀ, ST HIPÒLIT DE VOLTREGÀ, ST JULIÀ DE 
VILATORTA, ST PERE DE TORELLÓ, ST SADURNÍ D’OSORMORT, STA CECÍLIA 
DE VOLTREGÀ, STA EUGÈNIA DE BERGA, TAVÈRNOLES, VILANOVA DE SAU I 
L’AJUNTAMENT DE VIC PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS EN EL MARC DEL 
PROGRAMA TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA, DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA (EXPEDIENT NÚM. 2240-0074/2021) 

 
Segons el Conveni d’encomanda de gestió entre els ajuntaments de Calldetenes, 
Centelles, Gurb, les Masies de Roda, les Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, 
Sant Julià de Vilatorta, Sant Pere de Torelló, Sant Sadurní d’Osormort, Santa Cecília 
de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Tavèrnoles, Vilanova de Sau i l’Ajuntament de 
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Vic, per a l’execució d’actuacions en el marc del Programa Treball, Talent i Tecnologia, 
de la Diputació de Barcelona (Expedient núm. 2240-0074/20201). La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar Segons el Conveni d’encomanda de 
gestió entre els ajuntaments esmentats per a l’execució d’actuacions en el marc del 
Programa Treball, Talent i Tecnologia, de la Diputació de Barcelona. Facultar l’alcalde 
per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part 
dispositiva de l’acord. (...) 
 

7. APROVAR, SI ESCAU, EL CALENDARI DE FESTIUS AMB L’OBERTURA 
COMERCIAL AUTORITZADA PER ALS ANYS 2022 – 2023 (EXPEDIENT NÚM. 
2611-0002/2021) 

 
D’acord amb l’Ordre EMC/117/2021, de 25 de maig, del Departament 
d’Empresa i Coneixement, per la qual s’estableix el calendari d’obertura a 
Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 
2022 i 2023, en concret: Any 2022: 2 i 9 de gener, 6 i 26 de juny, 15 d’agost, 6, 8 
i 18 de desembre. Any 2023: 8 de gener, 25 de juny, 12 d’octubre, 26 de 
novembre, 6, 8, 17 i 24 de desembre. En relació amb els dos dies festius 
addicionals anuals que els ajuntaments han de designar, pel que fa als anys 
2022 i 2023 i comunicar-ho  a la direcció General de Comerç. La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Els dos dies festius 
addicionals anuals per a Centelles seran: Any 2022, els dies 1 de setembre i 31 
de desembre. Any 2023, els dies 1 de setembre i 30 de desembre. Donar-ne  la 
màxima difusió a tots els establiments comercials. Notificar la part dispositiva 
de l’acord al Departament d’Empresa i Coneixement. 

 
8. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL 

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D’ACTIVITATS I SERVEIS CULTURALS 
ENTRE EL CENTRE PARROQUIAL DE LA PARRÒQUIA DE SANTA COLOMA DE 
CENTELLES I L’AJUNTAMENT, PEL PERÍODE 2021 – 2022 (EXPEDIENT NÚM. 
2749-0001/2021)  

 
Segons el Conveni de col·laboració pel desenvolupament del Projecte d’activitats i 
serveis culturals entre el Centre Parroquial de la Parròquia de Santa Coloma de 
Centelles i l’Ajuntament, pel període 2021 – 2022 (Expedient núm. 2749-0001/2021) 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar el Conveni de 
col·laboració període 2021 – 2022. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la 
documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord. (...) 
 

9. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVAT PEL 
PROJECTE DE CIRCUIT ESTABLE DEL CINEMA CATALÀ CICLE GAUDÍ DE 
L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ DE SETEMBRE A DESEMBRE DE 2021 
(EXPEDIENT NÚM. 2749-0002/2021) 

L’Ajuntament de Centelles aposta per promoure la cultura cinematogràfica en català 
així com donar el suport permanent a totes aquelles iniciatives encaminades a la seva 
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promoció arreu de Catalunya. La corporació comparteix amb l’Acadèmia del Cinema 
Català la intenció inequívoca de dur a terme accions concretes per la protecció i 
promoció del cinema en llengua catalana. Atès que l’Acadèmia del Cinema Català ha 
proposat un conveni de col·laboració públic privat encaminat a la promoció, el suport 
i l’impuls del cinema en català al municipi de Centelles. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Centelles al 
conveni de col·laboració amb l’Acadèmia del Cinema Català. Facultar l’alcalde  per a 
la signatura del conveni de col·laboració, així com per a realitzar  les gestions, si 
s’escau, que resultin necessàries per a formalitzar-lo. Donar trasllat de l’acord a 
l’Acadèmia del Cinema Català. (...) 
 

10. APROVAR, SI ESCAU, LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI  DEL PROGRAMA PEDALA 
QUE EL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS PRESTA AL MUNICIPI, 
CORRESPONENT AL PERÍODE DE 2021 (EXPEDIENT NÚM. 2824-0002/2021) 

 
D’acord amb la liquidació del preu públic presentada pel Consorci d’Osona de Serveis 
Socials, relativa al servei del Programa Pedala, corresponent al període 2021, per 
import de 1.050 euros. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
pressupostària suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària  231 - 
2269906. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa. 
 

11. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES REGULADORES PER ATORGAR AJUTS 
SOCIALS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES DINS EL PROGRAMA ESPORT PER 
A TOTHOM, DESTINATS A FAMÍLIES RESIDENTS A CENTELLES (EXPEDIENT 
2864-0012/2020) 

 
(...) la finalitat d’aquestes bases és la d’establir un sistema d’ajuts econòmics per a 
les famílies que tenen fills/es que realitzen una activitat extraescolar en una entitat 
esportiva inscrita en el registre d’entitats esportives municipals de Centelles i 
activitats extraescolars esportives de Centelles que estan al registre d’entitats 
municipals gestionades per les AMPA del municipi. Els ajuts atorgats es destinaran a 
reduir part del cost de la quota periòdica (...) de l’activitat esportiva que s’hagi realitzat 
durant l’any 2020-2021. (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 
acords: Aprovar les bases reguladores per atorgar ajuts socials per a activitats 
esportives dins el programa ‘’Esport per a tothom’’, destinats a famílies residents a 
Centelles. Informar de la concessió de la subvenció a la Base de dades nacional de 
subvencions. Publicar-ho en el BOP i en el tauler d’anuncis de la corporació. (...) 
 

12. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
EXPEDIENT NÚM. 2240-0067/2020 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa presentada pel regidor 
de Promoció Econòmica, relativa als menús dels guanyadors de la campanya 
comercial de Barris Antics 2020, per 725,65 euros. Intervenció ha emès un informe on 
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diu que hi ha consignació pressupostària suficient al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 241 - 2269902.  
 
EXPEDIENT NÚM. 2864-0013/2021 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 60/2021, de 
140 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 material escolar, a abonar 
directament a l’escola Sagrats Cors.  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. 61/2021, de 
45,05 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 els 
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. 62/2021, de 
200 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 suficient al Pressupost 
municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 63/2021, de 80 
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 suficient al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 64/2021, de 80 
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 suficient al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
EXPEDIENT NÚM. 2867-0005/2020 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa presentada per la 
regidora d’Igualtat, sobre la xerrada ecofeminista en motiu del Dia Mundial del Medi 
Ambient, per 150 euros. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
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pressupostària suficient al Pressupost municipal,naplicació pressupostària 231 - 
2269901. 
 
 

13. TEMES URGENTS 
 
No hi ha assumptes a tractar.  
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 21 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 
 


