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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 20 D’ABRIL 
DE 2022 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 7. Caràcter: ordinària. Data: 20/4/2022. 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 6 D’ABRIL DE 2022 

 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 6 d’abril de 
2022 que s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 

2. LLICÈNCIES 
 

 2.1 FINAL D’OBRA 
 
Expedient núm 2414-0010/2022 
 
Vista la sol·licitud de final d’obra de la llicència i la documentació aportada per 
l’interessat/da (...) La Junta de Govern Local, per unanimitats dels membres 
assistents, adopta els acords: Concedir el final d’obra a la llicència d’obres majors, 
que es descriu a continuació, d’acord amb la documentació presentada per 
l’interessat/da (...) 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: 2414-0010/2022. Sol·licitant: (...). Obra o instal·lació a 
realitzar: Instal·lació a realitzar: Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum, amb 14 
panells a la coberta de l’habitatge. Adreça: carrer de Sant Antoni Maria Claret. 
Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.  
 

3. APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE DE SERVEIS ESPORTIUS EN PETITS 
MUNICIPIS DE L’ALT CONGOST PEL PERÍODE 2020 – 2023 (EXPEDIENT NÚM 
1376-0001/2020) 

 
Vistos els antecedents del Projecte de serveis esportius en petits municipis de l'Alt 
Congost per al període 2020-2023, que es regula pel conveni aprovat l’any 2019 i que 
suposa que anualment es liquiden les contribucions de cada municipi respecte l’any 
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anterior i es realitza un avançament per l’any en curs, tal i com consta en l’expedient 
1376-0001/2020.  Vist l’informe d’intervenció incorporat a l’expedient. (...) La Junta de 
Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords: Aprovar la 
regularització de l’any 2021 del Conveni de serveis esportius per Osona sud per 
2.816,68 euros i aprovar la contribució per a l’any 2022 per 14.128 euros. Autoritzar i 
disposar les despeses econòmiques per un total de 16.974.68 euros. Notificar aquest 
acord als ajuntaments participants al conveni de col·laboració.  Comunicar aquest 
acord a l’Àrea d’Esports i a l’Àrea d’Intervenció, perquè en tingui coneixement.  
 

4. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DEL 
MANTENIMENT ANUAL ONLINE SCPWIN (EXPEDIENT NÚM 1411-
0014/2022) 

 
Vista la proposta de pressupost presentada per l’empresa SABACOINSA SL per a 
portar a terme el manteniment online del servei de control horari del personal de 
l’Ajuntament, per 267,41 euros, IVA Inclòs, per la durada d’un any. Vista l’experiència 
de l’any anterior, on consta que per cada modificació i/o consulta que s’ha realitzat a 
l’empresa abans esmentada, suposa un import de 90 euros, i per tant, és clarament 
beneficiós acceptar aquesta proposta. (...) La Junta de Govern Local,  per unanimitat 
dels membres assistents, adopta:  Acceptar el pressupost presentat per SACOINSA 
SL per 267,41 euros, Iva inclòs, per la durada d’un any de manteniment online del 
programa de control horari del personal de l’ajuntament. Autoritzar l’alcalde per a 
l’aprovació i la signatura de tots els documents que siguin necessaris per a 
aconseguir la bona fi d’aquest acord. Notificar aquest acord als interessats  
 

5. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE NETEJA 
ANUAL PER AL MANTENIMENT PREVENTIU DE LA XARXA DE 
CLAVEGUERAM (EXPEDIENT NÚM 1411-0017/2022) 

 
Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 19 d’abril de 2022, sobre el 
contracte menor de serveis de neteja anual relatiu al manteniment preventiu de la 
xarxa de clavegueram (Expedient núm 1411-0017/2022). Atès que hi ha les ofertes:  
L’empresa Neteges Centelles, SL, per 6.000 euros (IVA exclòs) i pels treballs de 
manera exhaustiva per urgència de 3.200 euros (IVA exclòs). L’empresa Desatascos 
Manolo, SL, per 12.500 euros (IVA exclòs). L’empresa Desalimp, SL, per 12.000 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: Adjudicar la contractació mitjançant un contracte menor 
de serveis de neteja anual relatiu al manteniment preventiu de la xarxa de 
clavegueram, a l’empresa Neteges Centelles, SL, per 10.120 euros (IVA inclòs). 
Aprovar i disposar la despesa de 10.120 euros (IVA inclòs). amb càrrec a la partida 
160-21000 del Pressupost municipal vigent. (...)  
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6. APROVAR, SI ESCAU, LA DONACIÓ DE L’OBRA LLUM DAURADA AL 
PUIGSAGORDI, UNA PINTURA A L’OLI SOBRE FUSTA I EMMARCADA EN LA 
QUE ES VEU PART DEL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA DE SANTA COLOMA I EL 
TURÓ DE PUIGSAGORDI, DE MIQUEL ROMA VIÑETS (EXPEDIENT NÚM 1573-
0001/2022).  

 
Vist l’informe de l’arxivera municipal de 29 de març de 2022 incorporat a l’expedient. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords:  
Acceptar  la donació de l’obra Llum daurada al Puigsagordi, una pintura a l’oli sobre 
fusta i emmarcada en la que es veu part del campanar de l’església de Santa Coloma 
i del turó del Puigsagordi, de Miquel Roma Viñets, quedant l’Ajuntament de Centelles 
condicionat a: a. Custodiar l’obra a l’Ajuntament de Centelles i assumir les despeses 
de conservació i, si s’escau, restauració. b. Fer constar la pertinença de l’obra al 
patrimoni de l’Ajuntament de Centelles. c. Fer constar la seva autoria i procedència en 
qualsevol acte de comunicació o ús. (...) Inscriure el present bé moble a l’inventari 
municipal de béns, al llibre, epígraf i subepígraf que correspongui. Notificar aquest 
acord al donant. Comunicar  aquest acord a l’Àrea de Patrimoni, als efectes del seu 
coneixement.  
 

7. APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL FONS DE 
PRESTACIÓ, PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ, EN EL MARÇ DE LA 
CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG 2022 DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2020 – 2023 (EXPEDIENT NÚM 2240-0022/2022) 

 
Vist informe emès pel tècnic de l’Àrea de Promoció Econòmica incorporat en l’expedient 
2240-0022/2022. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, 
adopta els acords: Aprovar  i acceptar la concessió del fons de prestació “Plans Locals 
d’Ocupació” en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023 (exp. núm. 2021/0021324) atorgat per la Diputació de 
Barcelona.Notificar la part dispositiva de l’acord a la part interessada. Comunicar aquest 
acord a l’Àrea de Promoció Econòmica, perquè en tingui coneixement.  

 
8. APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM 10 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 10 de l’obra denominada Projecte d’urbanització del Pla 
Parcial del sector XV – Ciutat Jardí – Sant Pau, Fase I (A), de 85.822,17 euros (IVA 
inclòs), presentada per l’empresa Construccions Deumal, SA. Atès l’informe favorable 
de l’arquitecte municipal, d’ 11 d’abril de 2022. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat dels membres assistents, adopta: Aprovar la certificació núm 10 de l’obra 
denominada Projecte d’urbanització del Pla Parcial del sector XV – Ciutat Jardí – Sant 
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Pau, Fase I (A), per 85.822,17 euros (IVA inclòs) íntegrament. Notificar la part 
dispositiva de l’acord a l’empresa Construccions Deumal, SA. 
 

9. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 

EXPEDIENT NÚM 2633-0003/2022 
 

Vist informe emès pel tècnic de l’Àrea de Promoció Econòmica incorporat en 
l’expedient 2633-0003/2022.Vist l’informe d’intervenció incorporat a l’expedient. 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els 
acords: Aprovar la despesa sol·licitada per part de l’Àrea de Promoció Econòmica 
destinada a la Fira de la Ratafia 2022. Autoritzar i disposar les despeses 
econòmiques per 10.500€ 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.  

 
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  
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 


