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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 DE MAIG 
DE 2022 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 9. Caràcter: ordinària. Data: 18/5/2022. 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 5 DE MAIG DE 2022 

 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 5 de maig de 
2022 que s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 

2. LLICÈNCIES 
 

2.1 OBRES 
EXPEDIENT NÚM 2413-0006/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès 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: 2413-0006/2022. Sol·licitant: (...) Obra o 
instal·lació a realitzar: instal·lació solar fotovoltaica amb 6 panells a la coberta de 
l’habitatge Adreça: carrer del Mig. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
40,92 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 29,23 euros. (...). Condicions 
particulars de la llicència (...). Aprovar la liquidació tributària de les Ordenances fiscals 
núm 5 i 9, tenint en compte que la llicència no tindrà cap validesa si no s’ha fet efectiu 
el pagament. 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 2413-0008/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès 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: 2413-0008/2022. Sol·licitant: (...) 
Obra o instal·lació a realitzar: instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb 14 
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panells a la coberta de l’habitatge. Adreça: carrer del Marquès de Peñaplata. Enginyer 
tècnic industrial: (...) Drets. Pressupost: 8.408,93 euros. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: 117,72 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 84,08 euros (...) 
Condicions particulars de la llicència (...) Condicions generals: Les de la normativa i 
les ordenances vigents. Aprovar la liquidació tributària de les Ordenances fiscals núm 
5 i 9, tenint en compte que la llicència no tindrà cap validesa si no s’ha fet efectiu el 
pagament. 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 2413-0019/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès 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: 2413-0019/2022. Sol·licitant: (...) 
Obra o instal·lació a realitzar: instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb 6 
panells a la coberta de l’habitatge. Adreça: carrer de Sant Jordi. Enginyer tècnic 
industrial: (...). Pressupost: 4.972,73 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres: 69,61 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 49,72 euros (...) Condicions 
generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. Aprovar la liquidació tributària 
de les Ordenances fiscals núm 5 i 9, tenint en compte que la llicència no tindrà cap 
validesa si no s’ha fet efectiu el pagament. 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 2413-0020/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès 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: 2413-0020/2022. 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 del Fortuny. Enginyer tècnic 
industrial: (...). Pressupost: 5.140,70 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres: 71,96 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 51,40 euros (...). Condicions 
generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. Aprovar la liquidació tributària 
de les Ordenances fiscals núm 5 i 9, tenint en compte que la llicència no tindrà cap 
validesa si no s’ha fet efectiu el pagament. 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 2413-0022/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès al respecte i que confirmen que la proposta 
s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents. (...) La Junta de Govern 
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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: 2413-0022/2022. Sol·licitant: (...)  
Obra o instal·lació a realitzar: instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb 20 
panells a la coberta de l’habitatge. Adreça: carrer de Castellar. Enginyer tècnic 
industrial: (...). Pressupost: 10.588,88 euros. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: 295,64 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 105,88 euros 
(...)Condicions particulars de la llicència (...) Condicions generals: Les de la normativa 
i les ordenances vigents. Aprovar la liquidació tributària de les Ordenances fiscals 
núm 5 i 9, tenint en compte que la llicència no tindrà cap validesa si no s’ha fet efectiu 
el pagament. 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 2413-0023/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès 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: 2413-0023/2022. Sol·licitant: (...)  
Obra o instal·lació a realitzar: instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb 6 
panells a la coberta de l’habitatge. Adreça: carrer de Pompeu Fabra. Enginyer tècnic 
industrial: (...) Pressupost: 4.656,33 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres: 65,18 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 46,56 euros (...). Condicions 
particulars de la llicència (...)Condicions generals: Les de la normativa i les 
ordenances vigents. Aprovar la liquidació tributària de les Ordenances fiscals núm 5 i 
9, tenint en compte que la llicència no tindrà cap validesa si no s’ha fet efectiu el 
pagament. 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 2413-0024/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès 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: 2413-0024/2022. Sol·licitant:  (...) 
Obra o instal·lació a realitzar: Instal·lar una piscina de polièster. Adreça: carrer de 
Vinaròs. Pressupost: 11.650 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
326,20 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 116,50 euros. (...) Condicions 
generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. Aprovar la liquidació tributària 
de les Ordenances fiscals núm 5 i 9, tenint en compte que la llicència no tindrà cap 
validesa si no s’ha fet efectiu el pagament. 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 2413-0026/2022 
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Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès 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-
0026/2022. Sol·licitant: (...). Obra o instal·lació a realitzar: instal·lació solar 
fotovoltaica d’autoconsum amb 12 panells a la coberta de l’habitatge. Adreça: carrer 
del Serrat. Enginyer tècnic industrial: (...) Pressupost: 6.371,21 euros. Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres: 89,14 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 
63,71 euros (...) Condicions particulars de la llicència (...) Condicions generals: Les de 
la normativa i les ordenances vigents. Aprovar la liquidació tributària de les 
Ordenances fiscals núm 5 i 9, tenint en compte que la llicència no tindrà cap validesa 
si no s’ha fet efectiu el pagament. 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 2413-0027/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès 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: 2413-0027/202. Sol·licitant: (...) 
Obra o instal·lació a realitzar: instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb 7 
panells a la coberta de l’habitatge. Adreça: carrer de Sant Jaume. Enginyer tècnic 
industrial: (...) Pressupost: 3.047,50 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres: 42,66 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 30,47 euros (...). Condicions 
particulars de la llicència (...). Condicions generals: Les de la normativa i les 
ordenances vigents. Aprovar la liquidació tributària de les Ordenances fiscals núm 5 i 
9, tenint en compte que la llicència no tindrà cap validesa si no s’ha fet efectiu el 
pagament. 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 2414-0133/2021 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès 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: 2414-0133/2021. Sol·licitant: 
Telefònica España, SAU. Obra o instal·lació a realitzar: substituir 1 pal de fusta per un 
altre igualment de fusta. Adreça: carrer dels Clavells. Condicions particulars de la 
llicència (...) Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. 
Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0134/2021 
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Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’informe tècnic favorable, emès 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 número: 2414-0134/2021. Sol·licitant: 
Telefònica España, SAU. Obra o instal·lació a realitzar: Substitució pals de fusta . 
Adreça: carretera de Banyeres, carrers Vinaròs i d’Àngel Guimerà (...) Condicions 
particulars de la llicència (...). Condicions generals: Les de la normativa i les 
ordenances vigents. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0136/2021 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès 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: 2414-0136/2021. Sol·licitant: 
Telefònica España, SAU. Obra o instal·lació a realitzar: Substitució 2 pals de fusta 
Adreça: carretera de Banyeres, carrer de la Metal·lúrgia. Condicions particulars de la 
llicència (...) Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. 
Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0034/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès 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, sense perjudici a tercers, ja 
que segons consta en les dependències municipals hi ha una barbacoa en el jardí 
sense respectar les prescripcions del Codi Civil, d’acord amb la documentació 
presentada per l’interessat/da (...) Expedient núm: 2414-0034/2022. Sol·licitant: (...) 
Obra o instal·lació a realitzar: arranjar la zona del jardí. Adreça: carrer de Jesús. 
Pressupost: 2.500 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 70 euros  
(...) Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. Aprovar la 
liquidació tributària de les Ordenances fiscals núm 5, tenint en compte que la llicència 
no tindrà cap validesa si no s’ha fet efectiu el pagament. Notificar la part dispositiva 
de l’acord a la persona interessada i a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0042/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès 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 
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presentada per l’interessat/da (...) Expedient núm: 2414-0042/2022. Sol·licitant: 
Nedgia Catalunya, SA. Obra o instal·lació a realitzar: Fer una rasa per anul·lar la 
connexió de l’escomesa del servei. Adreça: carrer de Jesús. Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres: 24 euros. Condicions particulars de la llicència 
(...). Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. Aprovar la 
liquidació tributària de les Ordenances fiscals núm 5, tenint en compte que la llicència 
no tindrà cap validesa si no s’ha fet efectiu el pagament. Notificar la part dispositiva 
de l’acord a la persona interessada i a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0043/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès 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: 2414-0043/2022. Sol·licitant: (...)  
Obra o instal·lació a realitzar: arranjar el bany. Adreça: carrer de Jaume Guinovart. 
Pressupost: 2.900 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 81,20 
euros. Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. Aprovar la 
liquidació tributària de les Ordenances fiscals núm 5, tenint en compte que la llicència 
no tindrà cap validesa si no s’ha fet efectiu el pagament. Notificar la part dispositiva 
de l’acord a la persona interessada i a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0044/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com  l’ informe tècnic favorable, emès 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: 2414-0044/2022. Sol·licitant: (...)  
Obra o instal·lació a realitzar: arranjar la cuina, el safareig, col·locar paviment i renovar 
les instal·lacions. Adreça: carrer de Mn Jacint Verdaguer. Pressupost: 8.000 euros. 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 224 euros. Condicions generals: 
Les de la normativa i les ordenances vigents (...). Aprovar la liquidació tributària de les 
Ordenances fiscals núm 5, tenint en compte que la llicència no tindrà cap validesa si 
no s’ha fet efectiu el pagament. 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 2414-0045/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès 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 
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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 número: 2414-0045/2022. Sol·licitant: (...) Obra o 
instal·lació a realitzar: arranjar el bany. Adreça: carrer del Marquès de Peñaplata. 
Pressupost: 2.900 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 81,20 
euros. Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. Aprovar la 
liquidació tributària de les Ordenances fiscals núm 5, tenint en compte que la llicència 
no tindrà cap validesa si no s’ha fet efectiu el pagament. Notificar la part dispositiva 
de l’acord a la persona interessada i a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0046/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès 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: 2414-0046/2022. Sol·licitant: 
Nedgia Catalunya, SA. Obra o instal·lació a realitzar: fer una rasa per a la connexió del 
servei. Adreça: carrer de Manlleu. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
24 euros. Condicions particulars de la llicència (...) Condicions generals: Les de la 
normativa i les ordenances vigents. Aprovar la liquidació tributària de les Ordenances 
fiscals núm 5, tenint en compte que la llicència no tindrà cap validesa si no s’ha fet 
efectiu el pagament. 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 2414-0048/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès 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: 2414-0048/2022. Sol·licitant: (...)  
Obra o instal·lació a realitzar: arranjar la teulada i pintar la façana. Adreça: carrer del 
Serrat. Pressupost: 1.500 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
42 euros. Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. Aprovar 
la liquidació tributària de les Ordenances fiscals núm 5, tenint en compte que la 
llicència no tindrà cap validesa si no s’ha fet efectiu el pagament. 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 2414-0050/2022 

 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès al respecte i que confirmen que la proposta 
s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents.(...) La Junta de Govern 
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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: 2414-0050/2022. Sol·licitant: (...)   
Obra o instal·lació a realitzar: fer la paret de tanca de la finca. Adreça: carrer del 
Montseny. Pressupost: 3.500 € Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 98 
euros. Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents.  
Aprovar la liquidació tributària de les Ordenances fiscals núm 5, tenint en compte que 
la llicència no tindrà cap validesa si no s’ha fet efectiu el pagament. 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 2414-0052/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com  l’ informe tècnic favorable, emès 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: 2414-0052/2022. Sol·licitant: (...) 
Obra o instal·lació a realitzar: fer una cala per a la connexió del subministrament de 
l’aigua. Adreça: carrer de Miquel Pratmarsó. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: 24 €. Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances 
vigents. Aprovar la liquidació tributària de les Ordenances fiscals núm 5, tenint en 
compte que la llicència no tindrà cap validesa si no s’ha fet efectiu el pagament. 
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 2414-0053/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’ informe tècnic favorable, emès 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: 2414-0053/2022. Sol·licitant: 
Nedgia Catalunya, SA. Obra o instal·lació a realitzar: arranjar la connexió de 
l’escomesa del subministrament per esfondrament. Adreça: carrer de Mossèn Josep 
Ubach. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 24 euros. Condicions 
generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. Aprovar la liquidació tributària 
de les Ordenances fiscals núm 5, tenint en compte que la llicència no tindrà cap 
validesa si no s’ha fet efectiu el pagament. 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 2414-0055/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com  l’ informe tècnic favorable, emès al respecte i que confirmen que la proposta 
s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents (...). La Junta de Govern 
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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: 2414-0055/2022. Sol·licitant: (...) Obra o 
instal·lació a realitzar: reformar el terra del local. Adreça: carrer de la Indústria. 
Pressupost: 9.748,88 €. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 282,96 €. 
Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. Aprovar la 
liquidació tributària de les Ordenances fiscals núm 5, tenint en compte que la llicència 
no tindrà cap validesa si no s’ha fet efectiu el pagament. Notificar la part dispositiva 
de l’acord a la persona interessada i a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació.  
 

1.2 PRÒRROGA D’OBRES  
 

EXPEDIENT NÚM 2413-0014/2020 
L’expedient es retira de l’ordre del dia.  
 

2.2 REQUERIMENTS 
 

EXPEDIENT NÚM 2414-0015/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’informe tècnic. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres 
assistents, adopta els acords: Requerir a (...), perquè en el termini de deu dies, a 
comptar des de la notificació de l’acord, presenti la documentació següent (...) 
Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0047/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’informe tècnic. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres 
assistents, adopta els acords: Requerir a (...), perquè en el termini de deu dies, a 
comptar des de la notificació de l’acord, presenti la documentació (...) Notificar la part 
dispositiva de l’acord a la persona interessada.  

 
3 APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CENTELLES A LA 

XARXA D’HABITATGES D’INSERCIÓ SOCIAL DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA, PER A L’ANY 2022 ( EXPEDIENT NÚM 1376-0011/2022) 

 
Vist l’Acord Marc presentat per l’Agència de l’Habitatge relatiu a l’adhesió a la Xarxa 
d’Habitatges d’Inserció Social per a l’any 2022. Vist l’informe emès per l’Àrea de 
Promoció Econòmica incorporat a l’expedient. Vist l’informe d’Intervenció incorporat 
a l’expedient. Vista la necessitat l’aprovació de l’adhesió a la Xarxa d’Habitatges 
d’Inserció Social per a l’any 2022 en el marc de les polítiques socials municipals amb 
col·lectius amb risc d’exclusió social. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat 
dels membres assistents, adopta els acords: Aprovar l’acord marc per a l’adhesió de 
l’Ajuntament de Centelles a la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social per l’any 2022 de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (...). Formar part de les entitats socials i 
ajuntaments que constitueixen la Xarxa d’Habitatges d’Inserció social i que gestionen 
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els programes d’habitatges d’inserció per a l’any 2022. Incorporar-se a la Xarxa i rebre 
els ajuts corresponents al 2022, un cop presentades les justificacions de les despeses 
relatives als habitatges d’inserció que es relacionen a continuació: C/ Nou, C/ Can 
Minguet. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Promoció Econòmica i d’Intervenció, als 
efectes del seu coneixement. Notificar l’aprovació de l’acord marc (...).  
 
4 APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE MANTENIMENT DE 

LA PISCINA D’ESTIU (EXPEDIENT NÚM14121-0010/2022) 
Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 3 de maig de 2022, sobre el 
contracte menor de serveis de manteniment de la piscina d’estiu (Expedient nún 1411-
0010/2022). Atès que hi ha les ofertes: L’empresa Sukimin, sl, de 13.047,29 euros (IVA 
exclòs). L’empresa Líquid Disseny i Construcció de Piscines, SL, de 8.943,00 euros 
(IVA exclòs). L’empresa Electricitat Rovira, SL, de 15.700,00€ (IVA exclòs). Atès que 
estem davant un contracte de servei menor, ja que no supera els 15.000 euros, ni l’any 
de durada (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, 
adopta: Adjudicar la contractació mitjançant un contracte menor de serveis de 
manteniment de la piscina d’estiu, a l’empresa Líquid Disseny i Construcció de 
Piscines, SL, de 10.821,03€ (IVA inclòs). Aprovar i disposar la despesa per  10.821,03€ 
(IVA inclòs). amb càrrec a la partida  342 2120001 del Pressupost municipal vigent. 
(...) Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del 
contracte incloent la identitat de l’adjudicatari i l’import d’adjudicació (inclòs l’IVA). 
 
5 APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE CONTROL 

BIOLÒGIC DE PLAGUES A L’ARBRAT VIARI PER L’ANY 2022 (EXPEDIENT NÚM 
1411-0018/2022) 

 
Atès l’informe del Servei d’assistència tècnica de la regidoria de Medi Ambient, de 24 
de març de 2022, relatiu al contracte menor de serveis de control biològic de plagues 
a l’arbrat viari per l’any 2022.  (Expedient núm 1411-0018/2022). Atès que hi ha 
l’oferta: Fundació Tac Osona, per 3.113,15 euros (IVA exclòs). Atès que estem davant 
un contracte de servei menor, ja que no supera els 15.000 euros, ni l’any de durada 
(...). La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els 
acords: Adjudicar la contractació, mitjançant un contracte menor de serveis, per 
portar a terme el control biològic de plagues a l’arbrat viari per l’any 2022, a l’empresa  
Fundació Tac Osona, per 3.766,91 euros (IVA inclòs).  Aprovar i disposar la despesa 
amb càrrec a la partida 171-21000 del Pressupost municipal vigent. (...).  
 
6 DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES ANALÍTIQUES D’AIGUA PRESENTADES 

PER AGBAR (EXPEDIENT NÚM 2512-0002/2022) 
 
Agbar, presenta les analítiques del mes de febrer i març 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 que es dona per assabentada. 
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7 APROVAR, SI ESCAU, LES BASES DE LA CAMPANYA COMERCIAL COMPRA I 
DESCOBREIX CATALUNYA, ANY 2022 (EXPEDIENT NÚM 2612-0001/2022) 

 
Vist informe emès pel tècnic de l’Àrea de Promoció Econòmica incorporat en 
l’expedient 2612-0001/2022. Vist l’informe d’intervenció incorporat a l’expedient. (...) 
A la vista de tot això, proposo a la Junta de Govern Local que, la Junta de Govern 
Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords: Aprovar les bases 
de la campanya comercial “Compra i descobreix Catalunya” any 2022.Aprovar la 
despesa sol·licitada per part de l’Àrea de Promoció Econòmica destinada a la 
Campanya comercial. Autoritzar i disposar les despeses econòmiques per total de 
3.000€ corresponents a la partida pressupostària de diversificació i promoció del 
comerç local de l’Àrea de Promoció Econòmica. Comunicar aquest acord a l’Àrea de 
Promoció Econòmica i l’àrea d’intervenció, perquè en tingui coneixement.  
 

8 APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE L’HORARI D’OBERTURA DE LA 
PISCINA MUNICIPAL DURANT EL MES D’AGOST (EXPEDIENT NÚM 2755-
0002/2022) 

 
Vist el contracte per a la concessió del servei públic de la piscina coberta 
municipal de Centelles de 16/9/2009 signat entre l’Ajuntament de Centelles i la 
mercantil IGE BCN, SL. Vist l’escrit presentat per IGE BCN, SL el 19/4/2022, amb 
registre d’entrada E/2634-2022, pel qual es sol·licita la modificació de l’horari 
d’obertura de la Piscina coberta municipal de Centelles al següent: 
- Dilluns a Dijous: de 07:00 a 22:00h 
- Divendres: de 07:00 a 21:00h 
- Caps de setmana i festiu: tancat 
En relació als horaris proposats el concessionari argumenta que són els 
mateixos que els aplicats el mes d’agost de l’any 2020, si bé no té en compte 
que els mateixos van ser aplicats unilateralment pel concessionari sense haver 
estat autoritzats per l’Ajuntament i que els horaris del mes d’agost de l’any 2021, els 
quals, es va autoritzar una reducció de l’horari d’obertura no s’ajusten als sol·licitats. 
Vist que el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la 
Concessió de la piscina municipal estableix a la Clàusula Novena que l’horari 
d’obertura de la instal·lació serà de dilluns a divendres de 7 a 22 hores, 
dissabtes de 10 a 19 hores i diumenges de 10 a 14 hores. Vist que la justificació de la 
concessionària (...)  
Atès que estem davant d’un contracte de concessió del servei públic les hores 
de servei públic no prestades pel concessionari les haurà de recuperar de la 
manera que acordin conjuntament. (...)  La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 
membres assistents, adopta: Aprovar la modificació de l’horari d’obertura de la 
piscina municipal sol·licitada per la concessionària: Durant el mes d’agost de 2022 
l’horari de la piscina queda establert de la següent manera: Dilluns a Dijous: de 07:00 
a 22:00. Divendres: de 07:00 a 21:00. Dissabte i Diumenge: de 09:00 a 14:30 (...)  
Requerir al concessionari per tal de que en el termini màxim de deu dies hàbils doni 
compliment a les següents determinacions, amb l’advertiment que en el cas de no fer-
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ho se’l tindrà per desistit de la seva petició: Aporti proposta de compensació de les 
hores reduïdes de l’horari habitual de la piscina coberta municipal. Acrediti i 
documenti l’estat actual de l’ERTO que afecta als treballadors adscrits a la concessió. 
Notificar la present resolució al contractista. 
 
9 APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
EXPEDIENT NÚMERO 2770-0001/2022 
 
Segons la proposta presentada per la regidora de Cultura, i de Joventut i Lleure,  
relativa als actes del Mobile Week, el 20 i 21 de maig de 2022, per import de 5.926,65 
euros. Intervenció ha emès uns informes on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, en concret a l’aplicació pressupostària 338 – 
2260905 – 338 – 2260906 respectivament. La Junta de Govern Local, per unanimitat 
dels membres assistents, aprova la despesa.  
 
EXPEDIENT NÚMERO 2864-0004/2022 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova l’ajut 
econòmic 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’entrada a la piscina 
municipal.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, denega l’ajut 
econòmic relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe desfavorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, per l’entrada a la piscina 
municipal.  
 
EXPEDIENT NÚMERO 2864-0008/2022 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova l’ajut 
econòmic núm 27/2022, de 96 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb 
l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, a 
abonar directament a l’usuària. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha 
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
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 (...). 

  
El secretari               Vist i plau  
                  L’alcalde  
 


