
 
 

 

 
 

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16 DE 
MARÇ DE 2022 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 21 D’ABRIL, 
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió Número: 5. Caràcter: ordinària. Data: 16/3/2022. Horari: 20 hores. Lloc: sala 
de la Junta de Govern Local 
 
Assistents 
Josep Paré Aregall, alcalde president, PSC-CP 
Josep Arisa Argemí, tinent d’alcalde, PSC-CP 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde, PSC-CP 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde, PSC-CP 
Víctor Barquer Cruz, tinent d’alcalde, CUP-TSP-AMUNT 
Pol Julià Soler, secretari. 
 

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 2 DE MARÇ DE 2022 
 

L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 2 de març de 
2022 que s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 

2. LLICÈNCIES 
 
EXPEDIENT NÚM 2412-0001/2022 
 
Vista la sol·licitud de llicència de segregació i agrupació de la finca 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: Concedir la llicència (...) d’acord amb la documentació presentada 
per l’interessat/da, i aprovar la liquidació tributària dels conceptes indicats a 
continuació, segons les ordenances fiscals vigents: Expedient núm: 2412-0001/2022 
Sol·licitant: (...). Obra o instal·lació a realitzar: segregació i agrupació de la finca. 
Adreça: carrer del Puigsagordi. Arquitecte tècnic: (...). Taxa per llicències 
urbanístiques: 682,02 euros Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances 
vigents. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada i a l’Àrea 
Econòmica per tal d’aplicar la liquidació corresponent.  
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0057/2021 
 
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, (...) i aprovar la liquidació tributària dels 
conceptes indicats a continuació, segons les ordenances fiscals vigents: Expedient 
núm: 2413-0057/2021. Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: instal·lació solar 
fotovoltaica d’autoconsum amb 9 panells a la coberta de l’habitatge. Adreça: carrer 
de Josep Falgueras. Enginyer tècnic industrial (...). Pressupost: 6.545,46 euros. 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 91,63 euros. Taxa per llicències 
urbanístiques: 65,45 euros (...). Condicions generals: Les de la normativa i les 
ordenances vigents.  Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada i 
a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació corresponent.  
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0005/2022 
 
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: Concedir la 
llicència d’obres majors, que es descriu a continuació, d’acord amb la documentació 
presentada per l’interessat/da, (...) i aprovar la liquidació tributària dels conceptes 
indicats a continuació, segons les ordenances fiscals vigents: Expedient núm: 2413-
0005/2022. 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 Badalona. 
Enginyer tècnic de telecomunicacions: (...). Pressupost: 3.795,74 euros. Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres: 53,14 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 
37,95 euros (...) Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. 
Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada i a l’Àrea Econòmica 
per tal d’aplicar la liquidació corresponent.  
 
 
EXPEDIENT NÚMERO 2413-0009/2022 
 
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 majors, que es descriu a continuació, d’acord amb la 
documentació presentada per l’interessat/da (...) Expedient núm: 2413-0009/2022 
Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum amb 11 panells a la coberta de l’habitatge. Adreça: carrer de Lleida. 
Enginyer industrial: (...) Pressupost: 4.233,59 euros. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: 59,27 euros.Taxa per llicències urbanístiques: 42,33 euros. (...) 
Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. Notificar la part 
dispositiva de l’acord a la persona interessada i a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la 
liquidació corresponent.  
 



 
 

 

 
 

EXPEDIENT NÚM 2413-0012/2022 
 
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: Concedir la 
llicència d’obres majors, que es descriu a continuació, d’acord amb la documentació 
presentada per l’interessat/da (...) Expedient núm: 2413-0012/2022. Sol·licitant: 
(...)Obra o instal·lació a realitzar: instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb 8 
panells instal·lats a la coberta de l’habitatge. Adreça: ronda dels Esports. Enginyer 
tècnic de telecomunicacions: (...). Pressupost: 5.330,44 euros. Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres: 74,62 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 
53,30 euros (...) Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. 
Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada i a l’Àrea Econòmica 
per tal d’aplicar la liquidació corresponent.  
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0014/2022 
 
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 majors, que es descriu a continuació, d’acord amb la 
documentació presentada per l’interessat/da (...) Expedient núm: 2413-0014/2022 
Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum amb 6 panells a la coberta de l’habitatge. Adreça: avinguda de Rodolf 
Batlle. Enginyer tècnic municipal: (...). Pressupost: 7.481,35 euros. Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres: 104,73 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 
78,41 euros (...) Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. 
Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada i a l’Àrea Econòmica 
per tal d’aplicar la liquidació corresponent.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0025/2022 
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, amb estricta observació de les 
condicions generals i les particulars, i sotmesa a la inspecció dels serveis tècnics 
municipals i aprovar la liquidació tributària dels conceptes indicats a continuació, 
segons les ordenances fiscals vigents: Expedient núm: 2414-0025/2022. Sol·licitant: 
(...) Obra o instal·lació a realitzar: pintar la façana de color terra clar. Adreça: carrer de 
Vic. (...) Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. Notificar 
la part dispositiva de l’acord a la persona interessada. 



 
 

 

 
 

 
EXPEDIENT NÚMERO 2414-0027/2022 
 
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: 2414-0027/2022 
Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: arranjar la cuina, el bany i sanejar les 
parets de l’habitatge. Adreça: carrer del Serrat. Pressupost: 7.000 euros . Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres: 196 euros (...) Condicions generals: Les de la 
normativa i les ordenances vigents. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona 
interessada i a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació corresponent.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0028/2022 
 
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: 2414-0028/2022 
Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: repassar la teulada i l’arrebossat de les 
parets interiors d’un semisoterrani Adreça: carrer del Fortuny. Pressupost: 2.000 
euros Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 56 euros (...) Condicions 
generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. Notificar la part dispositiva de 
l’acord a la persona interessada i a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació 
corresponent.  
 
EXPEDIENT NÚMERO 2414-0030/2022 
 
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: Concedir la 
llicència d’obres menors, que es descriu a continuació, d’acord amb la documentació 
presentada per l’interessat/da (...). Expedient núm: 2414-0030/2022. Sol·licitant: (...) 
Obra o instal·lació a realitzar: fer els banys i la cuina i col·locar les portes interiors. 
Adreça: carrer de Guer. Pressupost: 11.100 euros. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: 310,80 euros. (...) Condicions generals: Les de la normativa i les 
ordenances vigents. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada i 
a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació corresponent.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0038/2022 



 
 

 

 
 

 
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: Concedir la 
llicència d’obres menors, que es descriu a continuació, d’acord amb la documentació 
presentada per l’interessat/da (...) Expedient núm: 2414-0038/2022. Sol·licitant: 
Electradistribució Centelles, SLU. Obra o instal·lació a realitzar: fer l’obra civil pel canvi 
de tensió a 400 V. Adreça: carrer del Mig. Pressupost: 1.290 euros (...)Condicions 
generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. Notificar la part dispositiva de 
l’acord a la persona interessada.  

 
2.1 FINAL D’OBRA  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0044/2021 
 
Vista la sol·licitud de final d’obra de la llicència 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: Concedir el final d’obra a la llicència d’obres majors, que es descriu a 
continuació (...) Expedient núm: 2414-0044/2021. Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació 
a realitzar: instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum de 8 panells. Adreça: carrer de 
Matagalls. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.  
 

3. DONAR COMPTE DEL MANIFEST DE SUPORT AL DOCENT I COMPANY 
MIQUEL ÁLVAREZ (EXPEDIENT NÚM 1262-0001/2022) 

 
L’Institut Pere Barnils  presenta el manifest del tenor literal que segueix: “MANIFEST 
DE SUPORT AL DOCENT I COMPANY MIQUEL ÀLVAREZ  
 
El 18 de febrer el professor Miquel Àlvarez va ser víctima d’una agressió homòfoba al 
centre on treballa actualment, a Bétera, mentre feia la seva tasca docent. Ell ha estat 
company nostre molts anys, un professional excel·lent, col·laborador i que s’implica 
en tot el que fa, sempre amb molt sentit de la responsabilitat i empatia. Davant els 
fets ocorreguts, la comunitat educativa de l’Institut Pere Barnils de Centelles 
manifesta que:  
 

• Donem tot el nostre suport a en Miquel, docent del centre fins el passat 
desembre.  

 
• Condemnem les accions que va patir el nostre company en l’exercici de 

la docència, ja que no haurien de tenir espai en cap centre educatiu, així 



 
 

 

 
 

com qualsevol tipus d’agressió i discriminació homòfoba o 
discriminació de qualsevol tipus.  

 
• Ens comprometem, com a Comunitat Educativa, a seguir educant en el 

respecte, en la llibertat d’expressió i de sentiments per avançar cap a 
una societat igualitària, lliure de lgtbifòbia i de violències masclistes de 
tota mena.”  

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta: Donar 
compte del Manifest de suport al docent i company Miquel Àlvarez, presentat per 
l’Institut Pere Barnils. L’Ajuntament de Centelles dona el recolzament al Manifest 
presentat per l’Institut Pere Barnils. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’Institut 
Pere Barnils.  

 
4. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE COMPLEMENTS 

DE MENJADOR, LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR DEL CONSELL COMARCAL 
D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS PER A L’EXERCICI 2022 (EXPEDIENT NÚM 
1376-0004/2022) 

 
Atès que el Consorci d’Osona de Serveis Socials executa, coordina, coopera, i 
desenvolupa diversos programes en matèria de serveis socials, joventut, polítiques 
d’igualtat i programes diversos de l’àrea d’atenció a les persones i d’acció social. (...)  
El Consorci d’Osona de Serveis Socials tramita a través del Consell Comarcal d’Osona 
les convocatòries d’ajuts destinades a ajuts de Complements de Menjador i de Llibres 
i Material escolar, a la qual s’han adherir aquells municipis de l’àrea Bàsica de Serveis 
socials que hi estiguin interessats. En compliment del mandat legal esmentat, la 
voluntat política de l’Ajuntament de Centelles és ser proactiu en la prevenció i 
actuacions per pal·liar els efectes de situació de vulnerabilitat de les famílies amb 
infants al seu càrrec. (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres 
assistents, adopta els acords: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Centelles a la 
tramitació i convocatòria d’ajuts de Complements de Menjador i de Llibres i Material 
escolar pels alumnes residents al municipi. Notificar aquests acord al Consorci 
d’Osona de Serveis Socials i comunicar-lo a la persona responsable de l’Àrea de 
Benestar Social de l’Ajuntament, a la Intervenció i a la Tresoreria als efectes oportuns.  
 

5. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI, PER A 
L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL PAVELLÓ NOU, LA GESTIÓ, LA CONSERGERIA I 
NETEJA DEL PAVELLÓ NOU I VELL (EXPEDIENT NÚM 1400-0001/2022) 

 
Vist l’acord d’incoació de l’expedient per part de l’Alcaldia. (...). Vist l’informe del tècnic 
d’Esports, de 8 de març de 2022, en que es detallen els aspectes concrets del servei, 
així com la viabilitat de la seva actuació, elaborant-se el Plec de prescripcions 
tècniques pel que es regirà la licitació. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat 
dels membres assistents, adopta els acords: Aprovar l’expedient de contractació, 

  



 
 

 

 
 

mitjançant procediment obert, que ha de regir el contracte de concessió de serveis 
destinats a l’explotació del bar del pavelló nou, gestió, consergeria i neteja del pavelló 
vell i del pavelló nou, per un import inicial de dos anys de 63.657,44 euros, a l’aplicar 
un IVA del 21%, l’import és de 77.025,50 euros. Aprovar el Plec de clàusules tècniques 
i administratives particulars que ha de regir la licitació, per procediment obert (...), amb 
diversos criteris automàtics de valoració per a l’adjudicació. Autoritzar la despesa 
prevista pel contracte de concessió de serveis esmentat per un import estimat del 
contracte per dos anys de 77.025,50 euros (IVA inclòs). Aquesta despesa resulta 
imputable a l’aplicació pressupostària 342-2120001 per a l’any 2022 i 2023.Aprovar la 
corresponent convocatòria de licitació, per procediment obert, amb diversos criteris 
automàtics de valoració per a l’adjudicació. Publicar en el Perfil del contractant de 
l’Ajuntament i al Tauler el corresponent anunci de licitació i la resta de documentació 
(...), perquè durant el termini de 26 dies naturals, a comptar de de l’endemà de la 
publicació en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, es puguin presentar les 
proposicions que s’estimin pertinents. 
 

6. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI, 
PEL CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI I L’ANÀLISI DE L’AIGUA EN LA XARXA 
DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS (EXPEDIENT NÚM 1411-0003/2022) 

 
Atès l’informe de l’enginyer municipal, de 3 de febrer de 2022, relatiu a l’adjudicació 
del contracte menor de serveis pel control de la legionel·losi i l’anàlisi de l’aigua en 
xarxa de les instal·lacions municipals. Atès que s’ha presentat una única oferta: Braut 
Eix Ambiental, SL, presenta dos pressupostos per la realització de les anàlisis i 
controls de la qualitat de l’aigua per la prevenció de la legionel·losi: Pressupost Braut 
Eix ambiental, SL, 2022/0000053 de 14/01/2022, per 2.471,00 euros que a l’aplicar-li 
l’IVA, ascendeix a 2.989,91 euros. Pressupost Braut Eix ambiental, SL, 2022/0000052 
de 14/01/2022, per 4.564,65 euros que a l’aplicar-li l’IVA, ascendeix a 5.523,23 euros. 
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 dels 
membres assistents, adopta els acords: Aprovar l’adjudicació del contracte menor de 
serveis pel control de la legionel·losi i l’anàlisi de l’aigua en xarxa de les instal·lacions 
municipals a l’empresa Braut Eix Ambiental, SL, per un valor estimat de 7.035,65 euros 
que a l’aplicar-li l’IVA, ascendeix a 8.513,14 euros. Aprovar i disposar la despesa per  
8.513,14 euros (IVA inclòs) que correspon a la partides pressupostàries 342-2120001; 
323-2120001; 323-2120002; 920-21200 i 171-21300. (...) 
 

7. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER 
A LA COMPRA DE MATERIAL PER A LA CAMPANYA INFORMATIVA DE LA 
RECOLLIDA SELECTIVA, NOU MODEL DE CONTENIDORS INTEL·LIGENTS 
(EXPEDIENT NÚM 1432-0003/2022) 
 

Atès l’informe dels Serveis d’assistència tècnica de la regidoria de Medi Ambient, de 
9 de març de 2022, relatiu a l’adjudicació del contracte menor de subministrament per 
a la compra de material per a la campanya informativa de la recollida selectiva del 



 
 

 

 
 

nou model de contenidors intel·ligents. Atès que pel subministrament d’aquest 
material, s’ha presentat la oferta: Amtevo Medio Ambiente, SL 5.457,50 € (sense IVA). 
Atès que el valor estimat del contracte menor de subministrament és inferior a 15.000 
euros i la duració del contracte 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 compra  de material per a la campanya 
informativa de la recollida selectiva del nou model de contenidors intel·ligents, a 
l’empresa Amtevo Medio Ambiente, SL, per 6.603,57 euros (IVA inclòs). Aprovar i 
disposar la despesa de 6.603,57 euros (IVA inclòs) que correspon a la partida 
pressupostària 170-2269903. (...) 
 

8. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT, PER A LA SENYALITZACIÓ D’ORIENTACIÓ DEL CAMÍ 
DEL MIG I DEL CARRER DEL MAS LLAVINA (EXPEDIENT NÚM 1432-
0005/2022) 
 

Atès l’informe del regidor de Seguretat Ciutadana, de 8 de març de 2022, relativa a 
l’adjudicació del contracte menor de subministrament per l’adquisició de 
senyalització pels carrers del Mig i del Mas Llavina. Atès que pel subministrament 
d’aquest material, s’ha presentat la oferta: Tràfic i serveis 1.388,08 euros. Atès que el 
valor estimat del contracte menor de subministrament és inferior a 15.000 euros i la 
duració del contracte és inferior a un any. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat 
dels membres assistents, adopta els acords: Adjudicar la contractació, mitjançant un 
contracte menor de subministrament per a la compra de senyalització pels carrers del 
esmentats, a l’empresa Tràfic i Serveis, per 1.388,08 euros (IVA inclòs). Aprovar i 
disposar la despesa per 1.388,08 euros (IVA inclòs) que correspon a la partida 
pressupostària 1533-2100001. (...) 
 

9. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT, PER A L’ADQUISICIÓ DE JARDINERES PER A LA PLAÇA 
1 D’OCTUBRE (EXPEDIENT NÚM 1432-0006/2022) 

 
Atès l’informe regidor de Seguretat Ciutadana, de 8 de març de 2022, relativa a 
l’adjudicació del contracte menor de subministrament per l’adquisició de jardineres a 
la plaça de l’1 d’Octubre. Atès que pel subministrament d’aquest material, s’ha 
presentat la oferta: Benito Urban, SLU 880,88 euros. Atès que el valor estimat del 
contracte menor de subministrament és inferior a 15.000 euros i la duració del 
contracte és inferior a un any. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 
membres assistents, adopta els acords: Adjudicar la contractació, mitjançant un 
contracte menor de subministrament per a la compra d’unes jardineres esfèrica de 
ferro a la plaça de l’1 d’Octubre, a l’empresa Benito, per 880,88 euros (IVA inclòs). 
Aprovar i disposar la despesa de 880,88 euros (IVA inclòs) que correspon a la partida 
pressupostària 1533-2100003. (...) 
 



 
 

 

 
 

10. 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 2058-0002/2021) 

 
(...) propietari del 50% de les parcel·les PR03 i PR76, sol·licita el fraccionament i 
l’ajornament de la quota  de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A 
en pagaments mensuals de 300 euros, a iniciar l’1 d’abril de 2022. Atès que l’interessat 
el 8 d’abril de 2021 ja havia sol·licitat el fraccionament manifestant que tenia una de 
les parcel·les a la venda i quan fes efectiva la venda abonaria l’import pendent. Atès 
que per acord de la Junta de Govern Local del  21 d’abril de 2021 se li va requerir que 
presentés documentació per tal que Serveis Socials emetés un informe socio-
econòmic, i que acredités que tenia una parcel·la a la venda. Atès que l’interessat no 
va presentar la documentació però va acudir presencialment a l’Ajuntament amb el 
possible comprador de la parcel·la i va sol·licitar verbalment que se li concedís un 
temps de marge mentre el possible comprador es decidia. Des de l’Ajuntament se li 
va comunicar que ho manifestés per escrit, cosa que no ha fet fins ara, que assegura 
que vol començar a fer els pagaments a partir de l’1 d’abril de 2022 i torna manifestar 
que abonarà l’import pendent quan sigui efectiva la venda de la parcel·la. La Junta de 
Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta: Concedir a (...), 
propietari del 50% de les parcel·les PR03 i PR76 el fraccionament i l’ajornament de la 
quota de les obres d’urbanització en pagaments mensuals de 300 euros a iniciar l’1 
d’abril de 2022. Requerir-li que presenti la documentació i la declaració responsable 
que se li va sol·licitar per acord de la Junta de Govern Local del 21 d’abril de 2021. 
Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada. 
 
(...) propietari de la parcel·la PR31 manifesta que no pot donar compliment a la 
sol·licitud que havia presentat el 24 de març de 2021 en nom seu i en representació 
de la seva tieta (...) l’altra propietària de la parcel·la PR31 i de la parcel·la PR33, degut 
a la defunció de la seva tieta i tots els tràmits burocràtics que comporta la necessitat 
d’acceptació d’herència per part del seu cosí (...), ciutadà dels Estats Units d’Amèrica. 
Atès que la Junta de Govern Local del 24 d’abril de 2021 li va concedir l’ajornament 
que havia sol·licitat fins el 24 de març de 2022, condicionat a la presentació d’un aval 
o declaració responsable i li va comunicar que podia fer pagaments a compte que se 
li descomptarien de la quota total. Atès que l’interessat no ha complert el requeriment 
(...) i ara en aquesta nova sol·licitud comunica que no pot donar una nova data per al 
pagament però torna manifestar la seva determinació d’abonar la quota en un sol 
pagament a la data que facin efectiva la venda de l’immoble que tenen a la venda. La 
Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta: Desestimar 
la sol·licitud (...) d’abonar la quota en un sol pagament quan faci efectiva la venda de 
l’immoble. Donar-li el termini d’un mes des de la recepció de la notificació perquè iniciï 
pagaments mensuals a compte de la quota dins de les seves possibilitats, 
manifestant així la voluntat de complir amb el deute, i això evitarà que s’iniciï la via de 
constrenyiment. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.  

 



 
 

 

 
 

11. APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM 9 I PREUS 
ADDICIONALS 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 9 i els preus addicionals de l’obra denominada Projecte 
d’urbanització del Pla Parcial del sector XV – Ciutat Jardí – Sant Pau, Fase I (A), de 
185.938,12 euros (IVA inclòs), presentada per l’empresa Construccions Deumal, SA.  
Atès l’informe favorable de l’arquitecte municipal, de 15 de març de 2022. La Junta de 
Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords: Aprovar la 
certificació núm 9 i els preus addicionals de l’obra esmentada. Notificar la part 
dispositiva de l’acord a l’empresa Construccions Deumal, SA.” 
 

12. APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM 2, ÚLTIMA I PREUS 
CONTRADICTORIS DE L’OBRA DENOMINADA RENOVACIÓ DEL 
CLAVEGUERAM I DE LA XARXA D’AIGUA, AL PASSATGE DEL PI (EXPEDIENT 
NÚM 2388-0009/2021) 
 

Per manca de documentació es retira l’assumpte de l’ordre del dia.  
 

13. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES ANALÍTIQUES D’AIGUA 
PRESENTADES PER AGBAR (EXPEDIENT NÚM 2512-0001/2022)  

 
Expedient núm 2512-0001/2022 Agbar, presenta les analítiques de gener de 2022.  
D’acord amb l’informe favorable del Tècnic del Servei d’assistència de la regidoria de 
Medi Ambient. La Junta de Govern Local es dona per assabentada. 
 

14. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
EXPEDIENT NÚM 1432-0004/2022 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova la despesa 
de 363 euros presentada pel regidor de Seguretat Ciutadana, relativa a la retolació del 
nou vehicle, marca Renault, model Kangoo, per part de l’empresa Pisca. Intervenció 
ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al 
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 920-22699. 
 
EXPEDIENT NÚM 1514-0001/2022 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova la despesa 
de 494,16 euros presentada pel regidor de Seguretat Ciutadana, relativa a les hores 
extraordinàries que han fet durant el mes de gener els vigilants municipals (...) 
Intervenció informa que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost 
municipal, aplicacions 920 - 15100. 
 



 
 

 

 
 

EXPEDIENT NÚM 1514-0002/2022 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova la despesa 
de 616,48 euros presentada pel regidor de Seguretat Ciutadana, relativa a les hores 
extraordinàries que han fet durant el febrer els vigilants municipals (...). Intervenció 
informa que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, 
aplicacions 920 - 15100. 
 
EXPEDIENT NÚMERO 2795-0001/2022 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova la despesa 
de 1.639 euros presentada pel regidor d’Educació, relativa a la celebració dels 10è 
aniversari de l’escola Xoriguer, amb actuacions lúdic – festives per a tots els infants i 
les famílies que en tot aquest temps han estant acompanyant l’escola. Intervenció 
informa que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, 
aplicacions 338-2260902.  
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 20:45 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 
 


