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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2 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: 4. Caràcter: ordinària. Data: 2/3/2022. Horari: 20 hores. Lloc: sala de 
la Junta de Govern Local 
 
Assistents 
Josep Paré Aregall, alcalde president 
Josep Arisa Argemí, tinent d’alcalde 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde 
Víctor Barquer Cruz, tinent d’alcalde 
Pol Julià Soler, secretari. 
 

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 16 DE FEBRER DE 2022 
 

L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del 16 de 
febrer de 2022 que s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 

2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
EXPEDIENT NÚM 2997-0054/2021 

Vista la sol·licitud de (...)  relatiu a la retirada d’un pi i la reparacions dels desperfectes, 
a la carretera de Sant Feliu de Codines. Segons l’informe de l’arquitecta tècnica 
municipal, de 10 de febrer de 2022. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 
membres assistents, adopta els acords: Comunicar a (...) que la retirada del pi i la 
reparació dels desperfectes es un assumpte entre particulars que es regula pel Codi 
Civil. Notificar a (...)  que qualsevol consulta o queixa l’ha de presentar el President de 
la Comunitat de propietaris. Requerir a la Comunitat de propietaris de la Carretera de 
Sant Feliu perquè en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de l’acord, 
retalli l’arbre que envaeix la via pública i en concret el fanal situat just a sota de l’arbre 
perquè li perjudica en la lluminària. Notificar la part dispositiva de l’acord a les 
persones interessades.  
 

3. LLICÈNCIES 
 
EXPEDIENT NÚMERO 2413-0007/2022 

 
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 major, que es descriu a continuació, d’acord amb la 
documentació presentada per l’interessat/da, (...) Expedient núm: 2413-0007/2022 
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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 Vic.  
Enginyer industrial: (...) Pressupost: 6.496 euros. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: 90,34 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 64,96 euros (...) 
Condicions particulars de la llicència (...) Condicions generals: Les de la normativa i 
les ordenances vigents.(...) 
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0010/2022 
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 major, que es descriu a continuació, d’acord amb la 
documentació presentada per l’interessat/da, (...) Expedient núm: 2414-0010/2022 
Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: Instal·lació solar fotovoltaica 
d’autoconsum, amb 14 panells a la coberta de l’habitatge. Adreça: carrer de Sant 
Antoni M. Claret. Enginyer tècnic industrial: (...)Pressupost: 8.053,25 euros. Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres: 112,74 euros. Taxa per llicències 
urbanístiques: 80,53 euros (...). Condicions particulars de la llicència (...) Condicions 
generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. (...)  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0018/2022 
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 menor, que es descriu a continuació, d’acord amb la 
documentació presentada per l’interessat/da, (...) Expedient núm: 2414-0018/2022. 
Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: Arranjar el bany el terrat. Adreça: carrer 
de la font Calenta. Pressupost: 4.000 euros. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: 112 euros (...). Condicions particulars de la llicència (...) 
Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. (...) 
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0020/2022 
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 menor, que es descriu a continuació, d’acord amb la 
documentació presentada per l’interessat/da, (...) Expedient núm: 2414-0020/2022. 
Sol·licitant: Laura Cruz Criado. Obra o instal·lació a realitzar: Fer una cala per a la 
connexió del servei d’aigua. Adreça: carrer de Sant Antoni M. Claret. Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres: 24 euros Termini per iniciar les obres: 3 mesos 
des de la data de la  notificació de la llicència. Termini per acabar les obres: 6 mesos 
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des de la data de la notificació de la llicència. Condicions generals: Les de la 
normativa i les ordenances vigents. (...) 
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0021/2021 
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 menor, que es descriu a continuació, d’acord amb la 
documentació presentada per l’interessat/da (...) Expedient núm: 2414-0021/2021. 
Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: Fer una cala per a la connexió del servei 
d’aigua. Adreça: carrer del Pla de l’Alzina. Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres: 24 euros. (...) Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances 
vigents. (...) 
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0022/2022 
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 menor, que es descriu a continuació, d’acord amb la 
documentació presentada per l’interessat/da (...). Expedient núm: 2414-0022/2022 
Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: Canviar les rajoles del pati (10 m2). 
Adreça: carrer de Vic. Pressupost: 1.000 euros. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: 28 euros (...) Condicions generals: Les de la normativa i les 
ordenances vigents. (...) 
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0029/2022 
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 menor, que es descriu a continuació, d’acord amb la 
documentació presentada per l’interessat/da (...) Expedient núm: 2414-0029/2022. 
Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: Arranjar una part de la terrassa. Adreça: 
Ctra. de Sant Feliu de Codines. Pressupost: 900 euros. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: 25,20 euros (...) Condicions generals: Les de la normativa i les 
ordenances vigents. (...)  
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0033/2019 
Vista la sol·licitud de pròrroga de la llicència d’obres i la documentació aportada per 
l’interessat/da, així com els informes tècnic desfavorable, emès al respecte i que 
confirmen que la proposta no s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances 
vigents. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, 
adopta els acords: Denegar la pròrroga d’obres a la llicència d’obres majors, que es 
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descriu a continuació, d’acord amb la documentació presentada per l’interessat/da 
(...)  Expedient núm: 2413-0033/2019. Sol·licitant: (...). Obra o instal·lació a realitzar: 
Construir un habitatge. Adreça: carrer de Sant Joan. Requerir a (...) perquè en el 
termini de 10 dies a comptar des de la notificació de l’acord, porti a terme les 
condicions aprovades per la Junta de Govern Local, de 29 d’abril de 2020, en cas 
contrari se li revocarà la llicència de forma automàtica. 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 2413-0036/2020 
Vista la sol·licitud de pròrroga de la 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 pròrroga de la llicència d’obres major, que es descriu a continuació, 
d’acord amb la documentació presentada per l’interessat/da (...) Expedient núm: 
2413-0036/2020. Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: Construir un habitatge 
unifamiliar. Adreça: carrer del Puigsagordi. Pressupost: 19.700 euros. Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres: 551,60 euros. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: 40,40 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 197 euros 
Termini per acabar les obres: 12 mesos des de la data de la notificació de la llicència.  
Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. (...) 
 

3.1 FINAL D’OBRA  
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0037/2021 
Vista la sol·licitud de Llicència de final d’obra i la documentació aportada per 
l’ineressat/ada, 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 de final d’obra, que es descriu a continuació, d’acord amb la 
documentació presentada per l’interessat/da (...)  Expedient núm: 2413-0037/2022 
Sol·licitant (...) Obra o instal·lació a realitzar: Instal·lació de plaques fotovoltaiques 
d’autoconsum amb 26 panells a la coberta de l’habitatge, al carrer Nou.  Adreça: carrer 
Nou. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.  
 

4. REQUERIMENTS 
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0008/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres a nom de (...) per a la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques d’autoconsum, amb 14 panells a la coberta de l’habitatge, al carrer del 
Marquès de Peñaplata. i la documentació aportada per l’interessat/da, així com 
l’informe tècnic emès al respecte. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 
membres assistents, adopta els acords: Requerir a (...), perquè en el termini de 10 dies 
a comptar des de la notificació de l’acord, presenti la documentació (...) En cas que 
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en el termini indicat no aporta la documentació, la llicència s’entendrà revocada. 
Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat.  
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0010/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres a nom de (...), per a la instal·lació solar 
fotovoltaica d’autoconsum, amb 5 panells a la coberta de l’habitatge, al passatge del 
Pi i la documentació aportada per l’interessat/da, així com l’informe tècnic emès al 
respecte. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, 
adopta: Requerir a (...)  perquè en el termini de 10 dies a comptar des de la notificació 
de l’acord, presenti la documentació (...) En cas que en el termini indicat no aporta la 
documentació, la llicència s’entendrà revocada. Notificar la part dispositiva de l’acord 
a l’interessat.  
 

5. APROVAR, SI ESCAU, L’APORTACIÓ ECONÒMICA AL CONSORCI BESÓS 
TORDERA DE L’ANY 2022 (EXPEDIENT NÚME 1207-0003/2022).  

 
Segons la proposta presentada per la regidora de Medi Ambient, de 24 de març de 
2022, relativa a la sol·licitud del Consorci Besós Tordera que es faci efectiva 
l’aportació econòmica de l’any 2022, de 91,14 euros. Intervenció ha emès un informe 
on diu que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, 
aplicació pressupostària 920-22699. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 
membres assistents, acorda que es faci efectiva la quantitat que correspon a 
l’aportació de l’any 2022 i es passi a Tresoreria perquè faci efectiu el pagament.  
 

6. APROVAR, SI ESCAU, L’APORTACIÓ ECONÒMICA AL CONSORCI PER A LA 
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE L’ANY 2021 (EXPEDIENT NÚM 1376-
0002/2022).  

 
Segons la proposta presentada per la regidora de Normalització lingüística, de  24 de 
febrer de 2022, relativa a la sol·licitud del Consorci per a la Normalització Lingüística 
que es faci efectiva l’aportació de l’any 2021, de 10.443,11 euros i la de l’any 2022 
(Expedient núm 1376-0002/2022).Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha 
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 
330-46700. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, acorda 
que es faci efectiu el pagament, que correspon a l’aportació de l’any 2021 i es passi a 
Tresoreria perquè faci efectiu el pagament.  
 

7. APROVAR, SI ESCAU L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI, 
PER A LA REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ MUNICIPAL EM L’ÀMBIT DELS JARDINS DE LA CIRA I LA CASA 
PUJOL (EXPEDIENT NÚM 1411-0004/2022).  

 
Atès l’informe de l’arquitecte municipal, d’11 de febrer de 2022, relatiu a l’adjudicació 
del contracte menor de serveis per a la redacció de la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació en l’àmbit dels jardins de la Cira i casa Pujol (expedient núm 
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1411-0004/2022) Atès que hi ha les ofertes de serveis d’arquitectura: (...) arquitecte 
col·legiat nº 67.214-9, presenta una oferta per un import de 13.500,00 euros que a 
l’aplicar-li l’IVA, ascendeix a 16.335,00 euros. (...) arquitecte col·legiat nº 38.159-4, 
presenta una oferta per un import de 15.824,00 euros que a l’aplicar-li l’IVA, ascendeix 
a 19.147,04 euros. (...) arquitecte col·legiat nº 49.055-5, presenta una oferta per un 
import de 14.800,00 euros que a l’aplicar-li l’IVA, ascendeix a 17.908,00 euros.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 majoria absoluta 
dels membres assistents, adopta: Aprovar l’adjudicació del contracte menor de 
serveis per a la redacció de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació en 
l’àmbit dels jardins de la Cira i casa Pujol a l’arquitecte (...), per un valor estimat del 
contracte de 13.500,00 euros, que a l’afegir-hi l’import del IVA, ascendeix a 16.335,00 
euros, ja que és el que presenta l’oferta més avantatjosa. El contracte inclourà la 
redacció dela documentació i les seves possibles modificacions i actualitzacions per 
a les diferents fases del tràmit de la modificació puntual, és a dir, tant per a l’aprovació 
inicial, provisional i definitiva, fins que el document estigui publicat definitivament i 
sigui executiu. Aprovar i disposar la despesa per import de 16.335,00 euros (IVA 
inclòs) que correspon a la partida pressupostària 920-2260901. (...) 
 

8. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI, PER LA 
CAMPANYA INFORMATIVA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL NOU MODEL DE 
RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS (EXPEDIENT NÚM 1411-
0005/2022). 

 
Vist l’informe justificatiu, de 14 de febrer de 2022 i la proposta, de 24 de febrer de 
2022, emesos per la regidora de Medi Ambient, relatiu a l’adjudicació d’un contracte 
menor de serveis per porta a terme una campanya informativa per a la implantació 
del nou model de recollida selectiva de residus municipals a centelles, a partir del mes 
de març de 2022. Atès que s’ha demanat pressupost a tres consultories 
especialitzades en el tema i dues d’elles s’han excusat per manca de temps per portar-
la a terme, per la qual cosa hi ha una única oferta: Argelaga Serveis Ambientals, SL, 
presenta una oferta per 9.380 euros que a l’aplicar-li l’IVA, ascendeix a 11.349,80 
euros. 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 del 
contracte menor de serveis per la campanya informativa per a la implantació del nou 
model de recollida selectiva de residus municipals a Centelles a l’empresa Argelaga 
Serveis Ambientals, SL, per un valor estimat de 9.380 euros que a l’aplicar-li l’IVA, 
ascendeix a 11.349,80 euros. Aprovar i disposar la despesa per import d’11.349,80 
euros (IVA inclòs) correspon a la partida pressupostària 170-2269906. (...) 
 

9. APROVAR, SI ESCAU, LA FINALITZACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE RECOLLIDA DELS RESIDUS DE LES FRACCIONS 
MULTIPRODUCTE I VIDRE ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I 
L’AJUNTAMENT (EXPEDIENT NÚM 2496-0002/2022).  
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Segons l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient, de 28 de febrer de 2022, 
relatiu a la finalització de la delegació per a la prestació del Servei de recollida dels 
residus de les fraccions multiproducte i vidre entre el Consell Comarcal d’Osona i 
l’Ajuntament. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, 
adopta els acords: Comunicar al Consell Comarcal d’Osona que la data de finalització 
de la delegació de la prestació del servei vigent de recollida selectiva de les fraccions 
multiproducte i vidre serà el 31 de març de 2022.Sol·licitar al Consell Comarcal 
d’Osona que modifiqui la seva fitxa d’adhesió als convenis d’Ecoembes i Ecovidrio en 
la data de la finalització de la delegació de la prestació del servei, actualitzant la llista 
de municipis que en formen part, excloent a l’Ajuntament de Centelles que s’adherirà 
al conveni en solitari. Tramitar l’adhesió de l’Ajuntament de Centelles als convenis 
d’Ecoembes i Ecovidrio a l’Agència de Residus de Catalunya. Sol·licitar l’alta a la planta 
de triatge que l’ARC assigni a l’Ajuntament de Centelles i tramitar la documentació de 
control i seguiment pel transport dels residus. 
 

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

EXPEDIENT NÚM 2758-0002/2022 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova la despesa 
de 7.850 euros segons la proposta de la Programació de Sardanes per l’any 2022, 
presentada per la regidora de Cultura. Intervenció informa que hi ha consignació 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 338 – 2260905. 

 
EXPEDIENT NÚM 2864-0003/2022 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova l’ajut 
econòmic núm 12/2022, de 80 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb 
l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social,  per la 
targeta moneder. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova l’ajut 
econòmic núm 13/2022, de 80 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb 
l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, per la 
targeta moneder. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova l’ajut 
econòmic núm 14/2022,  de 39 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 
compra d’alimentació. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova l’ajut 
econòmic número 15/2022, de 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, per la 
compra d’alimentació. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació  
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
EXPEDIENT NÚM 2864-0004/2022 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova l’ajut 
econòmic 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, pel servei 
d’allotjament temporal a abonar directament a l’Organisme de Gestió Tributària. 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 

 
EXPEDIENT NÚM 2867-0007/2022 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova la despesa 
presentada per la regidora d’Igualtat, relativa a la commemoració del dia internacional 
de la visibilitat trans, dedicat a les persones trans i la sensibilització en contra de la 
discriminació cap a les persones trans a tot el món, per aquest motiu es projectarà el 
documental Famílies Trans, i el cost de l’activitat és de 800 euros. Intervenció ha emès 
un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost 
municipal, aplicació pressupostària 231 - 2269901. 
 
EXPEDIENT NÚMERO 2867-0009/2022 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova la despesa 
presentada per la regidora d’Igualtat, pel Punt lila itinerant al Carnaval, per donar 
suport i seguretat per a la prevenció de l’assetjament, l’abús i les agressions sexuals, 
masclistes i LGBTI – fòbiques als espais públics, per 1.487,50 euros. Intervenció ha 
emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al 
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 - 2269901. 
 

11.  APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DEL FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I LA XARXA D’ALCALDES I 
ALCALDESSES PER LA PAU DE CATALUNYA, ON ES FA UNA CRIDA A LA PAU 
I AL DIÀLEG I ES REBUTGEN ELS CONFLICTES ARMATS COM EL QUE ESTÀ 
PATINT UCRAÏNA (EXPEDIENT NÚM 2910-0001/2022). 

 
Segons la proposta presentada per la regidora de Cooperació i Solidaritat, relativa a 
l’Adhesió a la Declaració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa 
d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya on es fa una crida a la pau i al diàleg 
i es rebutgen els conflictes armats com el que està patint Ucraïna (Expedient núm 
2910-0001/2022).  Atès que es fa una crida a trobar una sortida pacífica, no només 
per part dels actors directament implicats, sinó que també de tots els que poden tenir 
un paper destacat, en especial la Unió Europea, per tal de generar espais de 
negociació, cooperació i acord. Davant d’aquesta situació, es denuncia que la 



 
 

 

9 

 

seguretat i el lliure exercici de drets de la població civil està en perill, una situació que 
s’agreujarà molt més amb l’existència d’un conflicte bèl·lic obert, un fet que generarà 
de ben segur migracions forçades que caldrà atendre, violència contra la població civil 
i una crisi humanitària al cor d’Europa. Per tot això, la declaració apel.la a la comunitat 
internacional, en especial a la Unió Europea, a adoptar un paper de mediació per 
preservar la vida i els drets humans de tota la ciutadania de la regió. La Junta de 
Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords: Adherir-se 
a la Declaració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa 
d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya on es fa una crida a la pau i al diàleg 
i es rebutgen els conflictes armats com el que està patint Ucraïna. Notificar la part 
dispositiva de l’acord al Fons Català de Cooperació de Catalunya i a la Xarxa 
d’alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya.  
 
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 
 


