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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16 DE 
FEBRER DE 2022 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 21 D’ABRIL, 
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 3. Caràcter: ordinària. Data: 16/2/2022. Horari: 20 hores. Lloc: sala de 
la Junta de Govern Local 
 
Assistents 
Josep Paré Aregall, alcalde president 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde 
Víctor Barquer Cruz, tinent d’alcalde 
Excusa l’assistència 
Josep Arisa Argemí, tinent d’alcalde 
Pol Julià Soler, secretari. 
 

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 9 DE FEBRER DE 2022 
 

L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del 9 de 
febrer de 2022 que s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 

2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 

EXPEDIENT NÚM 2997-0039/2021 
(...) sol·licita l’arranjament de la claveguera que hi ha al solar situat al carrer del Castell 
del Fitó. El solar situat al carrer del Castell del Fitó te una servitud amb un tub del 
clavegueram que va penjat per darrera de les cases de la ronda de les Coromines,  (...) 
i recull les aigües tant residuals com pluvials, que són amb anterioritat a que aquest 
terreny es considerés solar.Atès que es tracta d’un tub de propietat privada i a la 
inspecció que s’ha fet, el  tub no presenta aparentment cap pèrdua que s’hagi de 
requerir als propietaris afectats perquè solucionin el problema. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat dels membres assistents, comunica a (...) que es desestima la 
petició, ja que es un tema entre particulars que es regula pel Codi Civil.  
 
EXPEDIENT NÚM 2997-0049/2021 
(...) sol·licita una inspecció per verificar si la ubicació d’un arbre proper al seu 
habitatge és legal, al carrer de Can Minguet. Segons l’informe de l’arquitecta tècnica 
municipal, de 26 de gener de 2022. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 
membres assistents, comunica a (...) que es un assumpte de propietat privada i 
encara més de la Comunitat de propietaris que són els que han de prendre mesures 
per solucionar la problemàtica i s’ha de tenir en compte que el tema entre particulars 
es regula pel Codi Civil.  
 
EXPEDIENT NÚM 2997-0043/2021 
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(...) presenta escrit per l’estat lamentable del caminet que va des del barri de Corea 
fins a la passarel·la. Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal. La Junta de  
Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, comunica a (...) que els serveis 
tècnics municipals i l’empresa constructora han concretat que es podria millorar i es 
passarà el pressupost, per tal que aquest any es puguin executar les obres.  
 
EXPEDIENT NÚM 2391-0001/2022 
(...) en representació de l’Escola Xoriguer, presenta un pressupost per col·locar una 
estructura nova i homologada al petit Xoriguer, per  2.089,67 euros. La Junta de 
Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, notificar a (...), en 
representació de l’escola Xoriguer que actualment no hi ha consignació 
pressupostària, però en tindrà en compte la despesa en l’aprovació de la modificació 
de crèdit del Pressupost municipal. 

 
3. LLICÈNCIES 

 
EXPEDIENT NÚM 2412-0009/2021 
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen 
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents. (...) La 
Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords:  
Concedir la llicència d’obres majors, que es descriu a continuació, d’acord amb la 
documentació presentada per l’interessat/da (...): Expedient núm: 2412-0009/2021 
Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: reforma interior i divisió d’un habitatge 
en tres. Adreça: carrer de Jesús. Arquitecte: (...) Pressupost: 95.081 euros. Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres: 2.662,27 euros. Taxa per llicències 
urbanístiques: 950,81 euros. (...)Condicions generals: Les de la normativa i les 
ordenances vigents (...).  
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0047/2021 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen 
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents. (...) La 
Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords:  
Concedir la llicència d’obres majors, que es descriu a continuació, d’acord amb la 
documentació presentada per l’interessat/da, (...) Expedient núm: 2413-0047/2021 
Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: construir una piscina en el jardí Adreça: 
carrer de la Saleta de la urbanització de Sant Pau. Arquitecte: (...) Pressupost: 8.075 
euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 226,10 euros. Taxa per 
llicències urbanístiques: 80,75 euros. (...) Documentació que cal aportar abans 
d’iniciar l’obra (...). Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents 
(...).  
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0060/2021 
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Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen 
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents. (...) La 
Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords: 
Concedir la llicència d’obres majors, que es descriu a continuació (...) Expedient núm: 
2413-0060/2021. Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: Instal·lació solar 
fotovoltaica d’autoconsum, amb 5 panells a la coberta de l’habitatge. Adreça: carrer 
de Sant Ignasi de Loiola. Enginyer: (...). Pressupost: 2.475 euros. Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres: 34,65 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 
24,75 euros. (...) Condicions particulars de la llicència (...). Condicions generals: Les 
de la normativa i les ordenances vigents.  
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0004/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen 
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents. (...) La 
Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords: 
(...) Expedient núm: 2413-0004/2022. Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: 
Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum, amb 8 panells a la coberta de l’habitatge 
Adreça: carrer de Sant Jordi. Enginyer: (...) Pressupost: 4.056,37 euros. Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres:  56,78 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 
40,56 euros. (...)Condicions particulars de la llicència (...) Condicions generals: Les de 
la normativa i les ordenances vigents.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0002/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen 
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents. (...) La 
Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords: 
Concedir la llicència d’obres menors, que es descriu a continuació, d’acord amb la 
documentació presentada per l’interessat/da, (...) Expedient núm: 2414-0002/2022 
Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: ampliar el portal del garatge Adreça: 
carrer del Congost. Pressupost: 6.163,48 euros. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: 172,57 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 61,63 euros . 
(...) Condicions particulars de la llicència (...) Condicions generals: Les de la normativa 
i les ordenances vigents. (...) 
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0016/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen 
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents. (...) La 
Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords:  
Concedir la llicència d’obres menors, que es descriu a continuació, d’acord amb la 
documentació presentada per l’interessat/da, (...) Expedient núm: 2414-0016/2022. 
Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: adequar el local. Adreça: carrer del 
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Socós. Pressupost: 6.000 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
168 euros. (...) Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. (...) 
 
EXPEDIENT NÚM 2575-0001/2022 
(...), actuant com a titular abans de la transmissió i (...), en representació de la societat 
Pronual, SL, com a nou titular, sol·licita el canvi de nom de l’activitat de forn de pa i 
degustació, situada a la ronda dels EsportsAtès l’informe favorable de l’enginyer 
municipal,  de 18 de gener de 2022.La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 
membres assistents, adopta els acords: Autoritzar la transmissió del Permís 
ambiental municipal de forn de pa i degustació, situat a la ronda dels Esports a favor 
de  (...) en representació de la societat PRONUAL SL. Notificar la part dispositiva de 
l’acord a les persones interessades. 
 
3.1  LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ  
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0049/2021. (...) per la instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum, amb 12 panells a la coberta de l’habitatge, al carrer de Sant Joan.  (...) 
Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 28 de gener de 2022.La Junta de 
Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, acorda donar el final d’obra.  
 
3.2  FINAL D’OBRA  

 
EXPEDIENT NÚM 2413-0028/2019. CaixaBank, SA per reforma interior de l’oficina 
bancària sense afectació d’estructura, a la plaça Major. Segons l’informe desfavorable 
de l’arquitecta tècnica municipal, d’11 de gener de 2022, relatiu a la proposta pel canvi 
de color groc dels caixers automàtics pel color negre, ja que no serà de tant impacte 
visual a la zona del Centre Històric. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta 
dels membres assistents, adopta: Comunicar a CaixaBank, SA que s’accepta la 
proposta presentada pel canvi de color groc dels caixers automàtics pel color negre 
(...) Notificar a CaixaBank, SA que un cop hagin fet la modificació, ho han de 
comunicar a l’Ajuntament i els serveis tècnics municipals faran la inspecció 
corresponent. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.  
REQUERIMENTS 

 
EXPEDIENT 2414-0133/2021.Telefònica Espanya, SAU sol·licita la substitució d’un 
pal de fusta per un altre igualment de fusta, al carrer dels Clavells. Segons l’informe 
de l’arquitecta tècnica municipal. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 
membres assistents, adopta els acords: Requerir a Telefònica España, SAU, perquè 
en el termini de 15 dies a comptar des de la recepció de la notificació, perquè es posin 
en contacte amb els serveis tècnics municipals, per tal de concretar la substitució que 
volen portar a terme, al carrer dels Clavells. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
EXPEDIENT 2414-0134/2021.Telefònica Espanya, SAU sol·licita la substitució d’uns 
pals de fusta, a la carretera de Banyeres, carrers Vinaròs i d’Àngel Guimerà.  Segons 
l’informe de l’arquitecta tècnica municipal. La Junta de Govern Local, per unanimitat 
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dels membres assistents, adopta els acords: Requerir a Telefònica España, SAU, 
perquè en el termini de 15 dies a comptar des de la recepció de la notificació, perquè 
es posin en contacte amb els serveis tècnics municipals, per tal de concretar la 
substitució que volen portar a terme, a la carretera de Banyeres, carrers Vinaròs i 
d’Àngel Guimerà.  Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
EXPEDIENT 2414-0136/2021.Telefònica Espanya, SAU sol·licita la substitució de dos 
pals de fusta, al carrer de la Metal·lúrgia. Segons l’informe de l’arquitecta tècnica 
municipal. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta 
els acords: Requerir a Telefònica España, SAU, perquè en el termini de 15 dies a 
comptar des de la recepció de la notificació, perquè es posin en contacte amb els 
serveis tècnics municipals, per tal de concretar la substitució que volen portar a terme, 
al carrer de la Meral·lúrgia. Notificar la part dispositiva de l’acord.  

 
4 DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL 

SERVEI D’ASSISTÈNCIA LOCAL, EL CONSELL COMARCAL D’OSONA (EXPEDIENT 
NÚM 1207-0001/2022) 

 
Consell Comarcal d’Osona comunica que ha aprovat inicialment la modificació del 
Reglament del Servei Comarcal d’Assistència Local (Expedient núm 1207-0001/2022) 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  

 
5 DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ D’UNA NOVA ORDENANÇA DE PREUS 

PÚBLICS DELS SERVEIS QUE OFEREIX EL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS 
SOCIALS I LES TARIFES QUE S’HI INCLOUEN (EXPEDIENT NÚM 1207-
0002/2022) 

 
Consell Comarcal d’Osona. Consorci d’Osona de Serveis Socials comunica que ha 
aprovat una nova ordenança de preus públics dels serveis que ofereix el consorci 
d’Osona de Serveis Socials i les tarifes que s’inclouen (Expedient núm 1207-
0002/2022).La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  

 
6 APROVAR, SI ESCAU L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI, PER 

A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES PELS TREBALLS COMPLEMENTARIS DE LA 
URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR XV – SANT PAU – FASE 1A 
(EXPEDIENT NÚM 1411–0006/2022) 

 
Atès l’informe de l’arquitecte municipal, de 15 de febrer de 2022, relatiu a l’adjudicació 
del contracte menor de serveis per a la direcció de les obres dels treballs 
complementaris d’urbanització del Pla Parcial del Sector XV – Sant Pau (Fase 1A) 
(Expedient núm 1411-0006/2022)Atès que hi ha les ofertes per a la direcció d’obra 
dels treballs complementaris: Xavier Montardit Aguilar, arquitecte, per 7.400 € (IVA no 
inclòs). Carles Pons de Hita, arquitecte, per  8.850 € (IVA no inclòs). Mercedes Garcia 
Martínez, arquitecta, per 10.300 € (IVA no inclòs).Atès que hi ha les ofertes per a la 
direcció d’execució, que inclou el control de qualitat i la coordinació de seguretat i 
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salut:Luis Heras Castro, arquitecte tècnic, per 7.420 € (IVA no inclòs). Rafael Huertes 
Abarcas, arquitecte tècnic, per  10.800 € (IVA no inclòs). Christian Díaz Ruiz, arquitecte 
tècnic, per 9.750 € (IVA no inclòs). 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 dels membres assistents, adopta els acords: 
Aprovar l’adjudicació de la direcció d’obra dels treballs complementaris de les obres 
d’urbanització del Pla parcial del Sector XV Sant Pau.  Fase 1A a l’arquitecte Xavier 
Montardit Aguilar, per 7.400,00 euros que afegint-hi l’import de l’IVA ascendeix a 
8.954,00 euros. Aprovar l’adjudicació la direcció d’execució dels treballs 
complementaris de les obres d’urbanització del Pla parcial del Sector XV Sant Pau. 
Fase 1A, incloent el control de qualitat i la coordinació de la seguretat i salut,  a 
l’arquitecte tècnic Luis Heras Castro, per 7.420,00 euros que afegint-hi l’import de l’IVA 
ascendeix a 8.978,20 euros. Aprovar i disposar la despesa per  17.932,20 euros (IVA 
inclòs) que correspon a la partida pressupostària 1531-60900. (...) 
 
7 APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER A LA 

SUBSTITUCIÓ DE LA PORTA PRINCIPAL I EL CANVI DE LLUMS A LED A LA 
DEIXALLERIA MUNICIPAL (EXPEDIENT NÚM 1432-0002/2022) 

 
Segons l’informe de l’enginyer municipal, de 3 de febrer de 2022, relatiu al 
subministrament per a la substitució de la porta principal i canvi de llums a led a la 
deixalleria municipal (Expedient núm 1432-0002/2022). Atès que per a la compra i 
subministrament dels projectors hi ha les ofertes: Engisce Light & Projects, SL 
2.039,90 € (sense IVA)- Construvais, construccions i reformes 2.161,97 € (sense IVA). 
99 per cent construccions i projectes SL 2.127,26 € (sense IVA). Atès que per a la 
substitució de la porta d’accés a la instal·lació, l’empresa concessionària del Servei 
farà els treballs necessari per a aquesta substitució i presenta la següent oferta: Obres 
i Serveis Presseguer, SL 7.275,00 € (sense IVA) 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 dels 
membres assistents, adopta:  Adjudicar la contractació, mitjançant un contracte 
menor de subministrament per a la substitució de la porta principal i canvi de llums a 
led a la deixalleria municipal, a les empreses: Per a la compra i subministrament dels 
projectors  a l’empresa Engisce Light & Projects, SL, per  2.468,27 euros (IVA 
inclòs).Per a la substitució de la porta d’accés a la instal·lació a l’empresa Obres i 
Serveis Presseguer, SL, concessionària del recinte, per 8.803,75 euros (IVA inclòs) 
Aprovar i disposar la despesa per import de 11.272,02 euros (IVA inclòs) que 
correspon a la partida pressupostària 1533-60900. (...) 
 
8 APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM 7 DE L’OBRA 

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

 
Atesa la certificació núm 7 de l’obra denominada Projecte d’urbanització del Pla 
Parcial del sector XV – Ciutat Jardí – Sant Pau, Fase I (A), per  111.171,17 euros (IVA 
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inclòs), presentada per l’empresa Construccions Deumal, SA. Atès l’informe favorable 
de l’arquitecta municipal  de 9 de febrer de 2022. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat dels membres assistents, adopta els acords: Aprovar la certificació núm 7 
de l’obra denominada Projecte d’urbanització del Pla Parcial del sector XV – Ciutat 
Jardí – Sant Pau, Fase I (A), per 111.171,17 euros (IVA inclòs) íntegrament. Notificar 
la part dispositiva de l’acord a l’empresa Construccions Deumal, SA. 
 
9 APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM 8 DE L’OBRA 

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

 
Atesa la certificació núm 8 de l’obra denominada Projecte d’urbanització del Pla 
Parcial del sector XV – Ciutat Jardí – Sant Pau, Fase I (A), per import de 232.218,23 
euros (IVA inclòs), presentada per l’empresa Construccions Deumal, SA. Atès 
l’informe favorable de l’arquitecta municipal de 9 de febrer de 2022. La Junta de 
Govern Local, per unanimitat dels membres assistents,  adopta: Aprovar la certificació 
número 8 de l’obra denominada Projecte d’urbanització del Pla Parcial del sector XV 
– Ciutat Jardí – Sant Pau, Fase I (A), per 232.218,23€  euros (IVA inclòs) íntegrament. 
Notificar la part dispositiva de l’acord a l’empresa Construccions Deumal, SA. 
 
10  DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA XARXA D’AIGUA 

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

 
En relació a l’execució de les obres d’urbanització del Pla Parcial del Sector XV, Ciutat 
Jardí, Sant Pau, Fase I (A).D’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal, de  9 de 
febrer de 2022, relatiu a la modificació de l’execució parcial de la xarxa d’aigua 
sanitària, gener 2022. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres 
assistents, adopta: Donar compte de la modificació de l’execució parcial de la xarxa 
d’aigua sanitària, en relació a l’execució de les obres d’urbanització del Pla Parcial del 
Sector XV, Ciutat Jardí, Sant Pau, Fase I (A). Notificar la part dispositiva de l’acord a 
les persones interessades. 
 
11 APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
EXPEDIENT NÚM 1343-0003/2022 
Segons el pressupost presentat per l’Administrador de sistemes informàtics i xarxes 
per a la renovació de la subscripció anual del programa Autodesk Autocad MAP, per 
import de 2.758,80 euros. Intervenció informa que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicacions 920 – 21600. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova la despesa. 
 
EXPEDIENT NÚM 2864-0001/2022 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova l’ajut 
econòmic núm 1/2022,  de 225 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb 
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l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, pel 
concepte d’habitatge, a gestionar 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 dels assistents, aprova l’ajut econòmic núm 
2/2022, de 108 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 l’escola 
d’adults. 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 dels assistents, aprova l’ajut econòmic núm 
3/2022, 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, 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 dels assistents, aprova l’ajut econòmic núm 
4/2022, de 119,38 eurosmrelatiu 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’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 dels assistents, aprova l’ajut econòmic núm 
5/2022, 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, per la quota de 
l’IES. 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 dels assistents, aprova l’ajut econòmic núm 
6/2022,  de 27 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 l’escola d’adults. 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
EXPEDIENT NÚM 2864-0002/2022 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, aprova l’ajut econòmic núm 
8/2022, de 129 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 del 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. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, aprova l’ajut econòmic núm 
9/2022, 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 a 
gestionar 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 dels assistents, aprova l’ajut econòmic núm 
10/2022, de 600 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 les despeses 
d’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 dels assistents, aprova l’ajut econòmic núm 
11/2022, de 112 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 les despeses 
d’allotjament d’urgència. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 
480000. 
 
EXPEDIENT NÚM 2867-0008/2022 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, aprova la despesa 
presentada per la regidora d’Igualtat, per la realització de tallers per oferir una 
educació sexual a joves de 12 a 16 anys, de 1.620 euros. Intervenció ha emès un 
informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost 
municipal, aplicació pressupostària 231 - 2269901. 
 
EXPEDIENT NÚM 2867-0002/2022 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, aprova la despesa 
presentada per la regidora d’Igualtat, relativa als actes del Dia internacional de les 
dones,  de 3.042 euros. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 - 
2269901. 
 
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, (...)  

 
El secretari        Vist i plau 

         L’alcalde 
 


