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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 DE MAIG  
DE 2022 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 21 D’ABRIL, DE PROTECCIÓ 
DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 8. Caràcter: extraordinària. Data: 5/5/2022. 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 20 D’ABRIL DE 2022 

 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del  20 d’abril de 
2022 que s’aprova per unanimitat dels membres assistents. 
 

2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 

Expedient núm 2338-0001/2022 
Vista la sol·licitud de llicència per a l’ocupació de la via pública i la documentació 
aportada per l’interessat/da, (...). Expedient núm: 2338-0001/2022. Sol·licitant: (...) en 
representació del bar Miami. Ocupació de la via pública a realitzar: col·locar taules i 
cadires. Adreça: avinguda Ildefons Cerdà La Junta de Govern Local, per unanimitat 
dels membres assistents, adopta els acords: Requerir (...)  perquè presenti el rebut de 
l’assegurança de responsabilitat civil abans del 21 de juliol de 2022. Autoritzar a (...), 
per col·locar 6 mòduls grans, des de l’1 de maig al 30 de setembre. No obstant això, 
no pot col·locar les taules i les cadires si no ha fet prèviament el pagament de la taxa  
preceptiva i ha presentat el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil, sens 
perjudici  que si es produeixen sorolls que alterin la normal convivència del veïnat (...) 
es revocarà l’autorització concedida. Requerir (...), perquè faci el pagament de la Taxa 
per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa de 
l’any 2022, de 159,84 euros, atorgant-li un termini de pagament en voluntària (...). 
Notificar  (...), que l’autorització de la llicència no implica posar música a les terrasses, 
en tot cas s’ha de demanar-la expressament. Notificar la part dispositiva de l’acord a 
l’interessat, a la Policia Local i a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació 
corresponent.  

 
Expedient núm 2338-0002/2022 
Vista la sol·licitud de llicència per a l’ocupació de la via pública i la documentació 
aportada per l’interessat/da, (...). Expedient núm: 2338-0002/2022 Sol·licitant: (...) en 
representació de Dos més dos melós, SL Ocupació de la via pública a realitzar: 
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col·locar taules i cadires. Adreça: avinguda Ildefons Cerdà, cantonada carrer de Sant 
Francesc Xavier. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, 
adopta: Requerir a (...) en representació de Dos més dos melós, SL perquè presenti el 
rebut de l’assegurança de responsabilitat civil abans de l’1 de juliol de 2022, en el cas 
que no presenti el document, el seu incompliment comportarà la revocació 
automàtica de la llicència. Autoritzar a (...) per col·locar 4 mòduls grans, des de l’1 
d’abril al 31 d’octubre. No obstant això, no pot col·locar les taules i les cadires si no 
ha fet prèviament el pagament de la taxa preceptiva i ha presentat el rebut anual de 
l’assegurança de responsabilitat civil sens perjudici  que si es produeixen sorolls que 
alterin la normal convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització concedida. 
Requerir a (...) perquè faci el pagament de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa de l’any 2022, de 185,18 euros, 
atorgant-li un termini de pagament en voluntària (...) Notificar a  (...) que l’autorització 
de la llicència no implica posar música a les terrasses, en tot cas s’ha de demanar-la 
expressament. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat, a la Policia Local i 
a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació corresponent.  

 
Expedient núm 2338-0004/2022 
Vista la sol·licitud de llicència per a l’ocupació de la via pública i la documentació 
aportada per l’interessat/da (...). Expedient núm: 2338-0004/2022 Sol·licitant: (...) en 
representació del bar Córdoba Ocupació de la via pública a realitzar: col·locar taules i 
cadires Adreça: carrer Diagonal, cantonada carrer de Sant Josep. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta: Autoritzar a (...)  per col·locar 
5 mòduls grans, des de l’1 d’abril al 31 d’octubre. No obstant això, no pot col·locar les 
taules i les cadires si no ha fet prèviament el pagament de la taxa preceptiva i ha 
presentat el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil, sens perjudici  que 
si es produeixen sorolls que alterin la normal convivència del veïnat (...) es revocarà 
l’autorització concedida. Requerir (...)perquè faci el pagament de la Taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa de l’any 
2022, de 198,40 euros, atorgant-li un termini de pagament en voluntària (...). Notificar  
(...) que l’autorització de la llicència no implica posar música a les terrasses, en tot 
cas s’ha de demanar-la expressament. Notificar la part dispositiva de l’acord a 
l’interessat, a la Policia Local i a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació 
corresponent.  

 
Expedient núm 2338-0005/2022 
Vista la sol·licitud de llicència per a l’ocupació de la via pública i la documentació 
aportada per l’interessat/da,  (...). Expedient núm: 2338-0005/2022 Sol·licitant: (...)  en 
representació del bar Can Pequeño. Ocupació de la via pública a realitzar: col·locar 
taules i cadires. Adreça: al Passeig. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 
membres assistents, adopta: Requerir a (...) perquè presenti el rebut de l’assegurança 
de responsabilitat civil, en el cas que no presenti el document, el seu incompliment  
comportarà la revocació automàtica de la llicència. Autoritzar a (...) Josep per 
col·locar 18 mòduls mitjans, des de l’1 de gener al 31 de desembre. No obstant això, 
no pot col·locar les taules i les cadires si no ha fet prèviament el pagament de la taxa 
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preceptiva i ha presentat el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil, sens 
perjudici  que si es produeixen sorolls que alterin la normal convivència del veïnat (...)  
es revocarà l’autorització concedida. Requerir a (...) perquè faci el pagament de la 
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 
de l’any 2022, de 699,84 euros, atorgant-li un termini de pagament en voluntària (...). 
Notificar a (...) que l’autorització de la llicència no implica posar música a les 
terrasses, en tot cas s’ha de demanar-la expressament. Notificar la part dispositiva de 
l’acord a l’interessat, a la Policia Local i a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la 
liquidació corresponent.  
 
Expedient núm 2338-0006/2022 
Vista la sol·licitud de llicència per a l’ocupació de la via pública i la documentació 
aportada per l’interessat/da, (...). Expedient núm:  2338-0006/2022 Sol·licitant: (...) en 
representació del bar La Violeta. Ocupació de la via pública a realitzar: col·locar taules 
i cadires. Adreça: carrer de Josep Anselm Clavé. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat dels membres assistents, adopta: Requerir a (...) perquè presenti el rebut 
de l’assegurança de responsabilitat civil, en el cas que no presenti el document, el seu 
incompliment  comportarà la revocació automàtica de la llicència. Autoritzar a  (...)  
per col·locar 19 mòduls mitjans, des de l’1 de gener al 31 de desembre. No obstant 
això, no pot col·locar les taules i les cadires si no ha fet prèviament el pagament de la 
taxa  preceptiva i ha presentat el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil, 
sens perjudici  que si es produeixen sorolls que alterin la normal convivència del veïnat 
(...) es revocarà l’autorització concedida. Requerir a  (...) perquè faci el pagament de 
la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa de l’any 2022, de 737,28 euros, atorgant-li un termini de pagament en 
voluntària (...).Notificar a (...) que l’autorització de la llicència no implica posar música 
a les terrasses, en tot cas s’ha de demanar-la expressament. Notificar la part 
dispositiva de l’acord a l’interessat, a la Policia Local i a l’Àrea Econòmica per tal 
d’aplicar la liquidació corresponent.  
 
Expedient núm 2338-0007/2022 
Vista la sol·licitud de llicència per a l’ocupació de la via pública i la documentació 
aportada per l’interessat/da (...). Expedient núm: 2338-0007/2022 Sol·licitant: (...), en 
representació del bar La Sagrera. Ocupació de la via pública a realitzar: col·locar 
taules i cadires. Adreça: carrers del Centre, de Sant Cristòfol i plaça Mossèn Xandri. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords: 
Requerir a (...) perquè presenti el rebut de l’assegurança de responsabilitat civil, en el 
cas que no presenti el document, el seu incompliment comportarà la revocació 
automàtica de la llicència. Autoritzar a (...) per col·locar 9 mòduls mitjans i 2 mòduls 
petits, des de l’1 de gener al 31 de desembre. No obstant això, no pot col·locar les 
taules i les cadires si no ha fet prèviament el pagament de la taxa  preceptiva i ha 
presentat el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil, sens perjudici  que 
si es produeixen sorolls que alterin la normal convivència del veïnat (...) es revocarà 
l’autorització concedida. Requerir a (...) perquè faci el pagament de la Taxa per 
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa de l’any 
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2022, de 383,55 euros, atorgant-li un termini de pagament en voluntària (...). Notificar 
a (...) que l’autorització de la llicència no implica posar música a les terrasses, en tot 
cas s’ha de demanar-la expressament. Notificar la part dispositiva de l’acord a 
l’interessat, a la Policia Local i a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació 
corresponent.  
 
Expedient núm 2338-0008/2022 
Vista la sol·licitud de llicència per a l’ocupació de la via pública i la documentació 
aportada per l’interessat/da (...). Expedient núm: 2338-0008/2022. Sol·licitant: (...) en 
representació del bar El Trabuc. Ocupació de la via pública a realitzar: col·locar taules 
i cadires. Adreça: plaça Major. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres 
assistents, adopta els acords: Requerir (...) perquè presenti el rebut de l’assegurança 
de responsabilitat civil abans del 24 de maig de 2022, en el cas que no presenti el 
document, el seu incompliment comportarà la revocació automàtica de la llicència. 
Autoritzar  (...) per col·locar 14  mòduls mitjans, des de l’1 de gener al 31 de desembre. 
No obstant això, no pot col·locar les taules i les cadires si no ha fet prèviament el 
pagament de la taxa  preceptiva i ha presentat el rebut anual de l’assegurança de 
responsabilitat civil, sens perjudici  que si es produeixen sorolls que alterin la normal 
convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització concedida. Requerir a (...)  perquè 
faci el pagament de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa de l’any 2022, de 576 euros, atorgant-li un termini de pagament 
en voluntària (...). Notificar a (...) que l’autorització de la llicència no implica posar 
música a les terrasses, en tot cas s’ha de demanar-la expressament. Notificar la part 
dispositiva de l’acord a l’interessat, a la Policia Local i a l’Àrea Econòmica per tal 
d’aplicar la liquidació corresponent.  
 
Expedient núm 2338-0009/2022 
Vista la sol·licitud de llicència per a l’ocupació de la via pública i la documentació 
aportada per l’interessat/da (...)Expedient núm: 2338-0009/2022. Sol·licitant: (...) en 
representació de Promual, SL del bar El Sol. Ocupació de la via pública a realitzar: 
col·locar taules i cadires. Adreça: ronda dels Esports, 23. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords: Autoritzar a (...), per 
col·locar 3 mòduls mitjans, des de l’1 de juny fins el 15 de setembre. No obstant això, 
no pot col·locar les taules i les cadires si no ha fet prèviament el pagament de la taxa  
preceptiva i ha presentat el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil, sens 
perjudici  que si es produeixen sorolls que alterin la normal convivència del veïnat (...) 
es revocarà l’autorització concedida. Requerir a (...) perquè faci el pagament de la 
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 
de l’any 2022, de 43,06 euros, atorgant-li un termini de pagament en voluntària 
(...).Notificar a (...) que l’autorització de la llicència no implica posar música a les 
terrasses, en tot cas s’ha de demanar-la expressament. Notificar la part dispositiva de 
l’acord a l’interessat, a la Policia Local i a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la 
liquidació corresponent. 
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3. LLICÈNCIES 
 

3.1 OBRES 
 

Expedient núm 2413-0033/2021 
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: Aprovar la documentació 
presentada, així com el Projecte bàsic i executiu modificat amb les esmenes 
requerides a l’apartat 5a de la llicència d’obres concedida l’1 de desembre de 2021, 
amb estricta observació de les condicions generals i les particulars, i sotmesa a la 
inspecció dels serveis tècnics municipals: Expedient núm: 2413-0033/2021. 
Sol·licitant: (...)Obra o instal·lació a realitzar: ampliar i rehabilitar l’habitatge unifamiliar 
entre mitgeres Adreça: carrer de Sant Ignasi de Loiola. Notificar la part dispositiva de 
l’acord a la persona interessada.   
 
Expedient número 2412-0002/2022 
Vista la sol·licitud de llicència de divisió horitzontal 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 de divisió horitzontal, que es descriu a continuació, d’acord amb la 
documentació presentada per l’interessat/da (...). Expedient núm: 2412-0002/2022 
Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: divisió horitzontal. Adreça: carrer de Vic 
Arquitecte:(...) Taxa per llicències urbanístiques: 1.982,77 euros. Condicions 
particulars de la llicència: (...) Condicions generals: Les de la normativa i les 
ordenances vigents. (...) 
 
Expedient número 2413-0003/2022 
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: 2413-0003/2022. Sol·licitant: (...)  
Obra o instal·lació a realitzar: instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb 8 
panells a la coberta de l’habitatge. Adreça: carretera de Banyeres. Enginyer tècnic 
industrial: (...)  Pressupost: 4.818 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres: 67,45 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 48,18 euros (...) Condicions 
particulars de la llicència (...) Condicions generals: Les de la normativa i les 
ordenances vigents. (...) 
 
Expedient núm 2413-0011/2022 
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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, d’acord amb la documentació 
presentada per l’interessat/da, (...) Expedient núm: 2413-0011/2022 Sol·licitant: (...) 
Obra o instal·lació a realitzar: ampliar habitatge unifamiliar aïllat. Adreça: carrer del 
Cerdà (...) Arquitecte: (...) Pressupost: 121.500 euros. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: 3.402 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 1.215 euros (...) 
Condicions particulars de la llicència (...) Condicions generals: Les de la normativa i 
les ordenances vigents. (...) 
 
Expedient núm 2413-0013/2022 
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: 2413-0013/2022. Sol·licitant: 
Dinacil, SLU. Obra o instal·lació a realitzar: construcció i pavimentació de cobert a 
l’edifici. Adreça: ronda de la Font Grossa.Enginyer: (...) Pressupost: 24.964,61 euros 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 699,01 euros. Taxa per llicències 
urbanístiques: 249,65 euros (...) Condicions particulars de la llicència (...)  Condicions 
generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. (...) 
 
Expedient número 2413-0015/2022 
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, major o menor, que es descriu a continuació, d’acord amb la 
documentació presentada per l’interessat/da, (...) Expedient núm: 2413-0015/2022 
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 del Castell del 
Fitó. Enginyer tècnic industrial: (...). Pressupost: 5.750 euros Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres: 80,50 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 
57,50 euros (...) Condicions particulars de la llicència (...) Condicions generals: Les de 
la normativa i les ordenances vigents. (...) 
 
Expedient núm 2413-0016/2022 
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 
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llicència d’obres majors, que es descriu a continuació, d’acord amb la documentació 
presentada per l’interessat/da, (...) Expedient núm: 2413-0016/2022. 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 Miquel Pratmarsó. Enginyer 
tècnic industrial: (...). Pressupost: 5.092 euros. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: 71,28 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 50,92 euros (...) 
Condicions particulars de la llicència (...) Condicions generals: Les de la normativa i 
les ordenances vigents. (...) 
 
Expedient núm 2413-0018/2022 
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: 2413-0018/2022. Sol·licitant: (...). 
Obra o instal·lació a realitzar: instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb 8 
panells a la coberta de l’habitatge. Adreça: ronda dels Esports. Enginyer  industrial: 
(...) Pressupost: 3.158,78 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
44,22 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 31,58 euros (...) Condicions particulars 
de la llicència (...)  Condicions generals (...) 
 
Expedient número 2413-0025/2022 
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: 2413-0025/2022. Sol·licitant: (...)   
Obra o instal·lació a realitzar: instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb 8 
panells a la coberta de l’habitatge. Adreça: carrer de la Indústria. Enginyer industrial: 
(...). Pressupost: 6.874,86 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
96,24 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 68,74 euros (...) Condicions particulars 
de la llicència (...) Condicions generals: Les de la normativa i ordenances vigents. (...)  
 
Expedient número 2414-0035/2022 
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: 2414-0035/2022. Sol·licitant: (...) 
Obra o instal·lació a realitzar: Canviar els sanitaris del bany. Adreça: carrer de Sant 
Joan. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 81,20 euros (...) Condicions 
generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. (...) 
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Expedient número 2414-0036/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com l’informe tècnic favorable, 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 (...) Expedient núm: 2414-0036/2022. Sol·licitant: 
(...) Obra o instal·lació a realitzar: arranjar la cuina. Adreça: carrer de Vic. Pressupost: 
3.000 euros Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 84 euros. (...) 
Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. (...) 
 
Expedient número 2414-0037/2022 
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: 2414-0037/2022. Sol·licitant: (...)   
Obra o instal·lació a realitzar: Desplaçar i substituir una porta d’accés al pati posterior 
de la finca. Adreça: carrer del Bisbe Joan Perelló. Pressupost: 2.500 euros. Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres: 70 euros (...) Condicions generals: Les de 
la normativa i les ordenances vigents. (...) 
 
Expedient número 2414-0039/2022 
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: 2414-0039/2022. Sol·licitant: (...). 
Obra o instal·lació a realitzar: fer una rasa per a la connexió a la xarxa del clavegueram  
Adreça: carretera de Banyeres. Pressupost: 1.000 euros. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: 28 euros (...) Condicions generals: Les de la normativa i les 
ordenances vigents. (...) 
 
3.2 PERMÍS AMBIENTAL  
 
Expedient núm 2575-0002/2022 
 
(...) com a representant de la mercantil ANOIA TRAINING SERVICE, SL, sol·licita la 
transmissió del Permís ambiental municipal de l’activitat esportiva de pàdel i classes 
impartides de pàdel a l’avinguda d’Ildefons Cerdà (expedient 24/2013. D’acord amb 
l’informe de l’enginyer municipal, de 26 d’abril de 2022, es pot realitzar el canvi de 
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titularitat entre la societat mercantil Gesport Global, 2013, SL (expedient 24/2013) a 
favor de la societat mercantil ANOIA TRAINING SERVICE, SL. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords: Autoritza la 
transmissió del Permís ambiental municipal de l’activitat esportiva de pàdel i classes 
impartides de pàdel, situada a l’avinguda d’Ildefons Cerdà, a favor de (...) com a 
representant de la mercantil ANOIA TRAINING SERVICE, SL. Notificar la part 
dispositiva de l’acord a les persones interessades 
 

3.2  REQUERIMENTS 
 
Expedient núm 2413-0006/2020 
Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, relatiu a les obres de la finca del 
carrer del Bisbe Joan Perelló, propietat de (...). La Junta de Govern Local, per 
unanimitat dels membres assistents, adopta els acords: Requerir a (...) perquè en el 
termini d’un mes, a comptar des de la notificació de l’acord, adapti (...) Notificar la part 
dispositiva de l’acord a l’interessat i al propietari de la finca del carrer del Bisbe Joan 
Perelló.  

 
Expedient núm 2444-0001/2022 
Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, relatiu a la construcció d’un mur 
de contenció de terres, al carrer de Vic (carretera de Sant Feliu de Codines), (...) 
Conclusió: Per conseqüent, s’ha de requerir novament i de manera urgent que ha de 
construir un mur de contenció per les terres i acabar la part de vorera amb panots que 
li correspon com obligació com propietari que és de la finca, i evitar igualment el perill 
que és pels vianants.” Fonaments de dret (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat 
dels membres assistents, adopta els acords: Incoar l’expedient d’ordre d’execució a 
(...) propietari de la finca de la carretera de Sant Feliu de Codines i carrer de Vic. Donar 
un termini d’audiència a (....), perquè en el termini de deu dies, a comptar des de la 
notificació de l’acord, perquè manifesti el que estimi pertinent o presenti les 
al·legacions que correspongui. (....) Requerir a (...) perquè en el termini màxim de dos 
mesos, a comptar des de la notificació de l’acord, porti a terme les obres que es 
detallen a l’informe de l’arquitecta tècnica municipal. Notificar a (...), que en el cas que 
les obres no es portin a terme en el termini abans esmentat, l’Ajuntament disposa de 
la potestat d’executar-les per motius de seguretat justificada amb càrrec del seu cost 
al propietari. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat per al seu 
coneixement i compliment.  

 
4 APROVAR, SI ESCAU, L’ESTUDI TÈCNIC ELABORAT PER LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA (EXPEDIENT NÚM 1287-0005/2021).  

 
Vist que en l’any 2021 es va sol·licitar el recurs de redacció de plans i projectes en el 
marc del Catàleg de recursos de Diputació de Barcelona per al “Desenvolupament del 
Reglament de Participació Ciutadana”, tal i com consta a l’expedient 1287-0005/2021. 
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Vist que Diputació ha procedit al lliurament definitiu del treball “Desenvolupament del 
Reglament de Participació Ciutadana”, realitzat en el marc del Règim de concertació 
de l'àmbit de suport a serveis i activitats en el marc del Catàleg de Serveis 2021.Vist 
que s’ha validat correctament el treball presentat des de la Regidoria de Participació. 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta: 
Aprovar la recepció correcta del treball realitzat de “Desenvolupament del Reglament 
de Participació Ciutadana”. Facultar l’alcalde per a la documentació que sigui 
necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord a la Diputació de Barcelona  

 
5 APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ 

BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION I L’AJUNTAMENT DE 
CENTELLES, EN EL MARC DEL MOBILE WEEK CENTELLES 2022 (EXPEDIENT 
NÚM 1376-0006/2022).  

 
Vist que en l’any 2021 es va participar en l’organització d’actes de la MOBILE WEEK 
2021 i que en aquest any es vol programar actes en els dies 20 i 21 de maig, tal i com 
s’ha propostat a l’organització, tal i com consta en l’expedient 1376-0006/2022.Vist 
que l’organització corre a càrrec de l’àrea de Formació d’adults i Cultura. (...) Vist que 
la formulació de l’organització suposa la signatura d’un conveni de col·laboració amb 
la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation.Vist que, de conformitat amb 
el Decret núm. 2019/80, de 25 de juny de 2019, aquesta competència està delegada 
a la Junta de Govern Local. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres 
assistents, adopta els acords: Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Fundació 
Barcelona Mobile World Capital Foundation i l’Ajuntament de Centelles en el marc de 
l’esdeveniment “Mobile Week Centelles 2022”. Facultar l’alcalde per a la 
documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
6 APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI, PELS TREBALLS DE 

MANTENIMENT DE L’ESCOLA ILDEFONS CERDÀ (ESCOLA DE DALT) (EXPEDIENT 
NÚM 1387-0004/2022) 

 
Vist que es necessita realitzar diversos treballs de manteniment a l’Escola Ildefons 
Cerdà (escola de dalt) que afecten a la coberta, aiguafons, carener, etc. i s’ha sol·licitat 
pressupost d’obra a l’empresa Construccions Riera Camps SCP, essent valorats per 
3.270,50 euros, Iva no inclòs. Vists els informes emesos tant pels serveis tècnics com 
per intervenció incorporats en l’expedient núm 1387-0004/2022. (...)La Junta de 
Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords:  Aprovar la 
despesa per a fer el manteniment de la coberta de l’Escola Ildefons Cerdà (Escola de 
dalt) segons pressupost presentat per Construccions Riera Camps SCP. Notificar 
aquest acord a la empresa i traslladar aquest acord a intervenció  

 
7 APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ 

DEL PROJECTE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT DE 
CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS AL POLÍGON INDUSTRIAL LA GAVARRA 
(EXPEDIENT NÚM 1411-0015/2022) 
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Atès l’informe de l’enginyer municipal, de 8 d’abril de 2022, relatiu al contracte menor 
de serveis per a la redacció del Projecte per a la legalització de la instal·lació d’un punt 
de càrrega al polígon de la Gavarra (Expedient núm 1411-0015/2022).  Atès que hi ha 
la oferta: Projectes Eusebi Suárez, SL, de 950,00 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 a 
la redacció del Projecte per a la legalització de la instal·lació d’un punt de càrrega de 
vehicles elèctrics al polígon industrial la gavarra, a l’empresa Projectes Eusebi Suárez, 
SL, per import de 1.149,50 euros (IVA inclòs).  Aprovar i disposar la despesa amb 
càrrec a la partida 1533-60904 del Pressupost municipal vigent. (...) 
 
8 APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ 

DEL PROJECTE PER A LA LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT DE 
CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS A LA RONDA DELS ESPORTS (EXPEDIENT 
NÚM  1411-0016/2022).  

 
Atès l’informe de l’enginyer municipal, de 8 d’abril de 2022, relatiu al contracte menor 
de serveis per a la redacció del Projecte per a la legalització de la instal·lació d’un punt 
de càrrega de vehicles elèctrics a la ronda dels Esports (Expedient núm 1411-
0016/2022). Atès que hi ha la oferta: Projectes Eusebi Suárez, SL, per 950,00 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 a la redacció del Projecte per a la legalització de la 
instal·lació d’un punt de càrrega de vehicles elèctrics a la ronda dels Esports a 
l’empresa Projectes Eusebi Suárez, SL, per import de 1.149,50 euros (IVA inclòs). 
Aprovar i disposar la despesa càrrec a la partida 1533-60904 del Pressupost 
municipal vigent. (...) 
 
9 APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 

LLUMINÀRIES LED A LA CARRETERA DE SANT FELIU DE CODINES (EXPEDIENT 
NÚM 1432-0013/2022).  

 
Atès l’informe de l’enginyer municipal, de 13 d’abril de 2022, sobre el contracte menor 
de subministrament de lluminàries LED a la carretera de Sant Feliu de Codines 
(expedient núm 1432-0013/2022) Atès que hi ha les següents ofertes: Novatilu, SLU. 
Capçal per  358,00 euros (IVA exclòs) Llumipedra el d’arquit, SL (Salvi). Capçal per 
311,56 euros (IVA exclòs) Novoelect. Capçal per  810,82 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 
subministrament de lluminàries LED a la carretera de Sant Feliu de Codines, a 
l’empresa Llumipedra el d’arquit, SL (Salvi) pel subministrament de 48 capçals model 
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L Tech C ESP 38 W per un import de 18.095,40 euros (IVA inclòs). Aprovar i disposar 
la despesa amb càrrec a la partida 1531-61908 del Pressupost municipal vigent. (...) 
 
10 APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DEL CRÈDIT DE CAIXA CONCEDIT PER LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER FINANÇAR L’ACTUACIÓ LOCAL 
“REHABILITACIÓ DEL PALAU DELS COMTES, FASE 1 (EXPEDIENT NÚM 2240-
0017/2022).  

 
Vist que en el Catàleg de Recursos de la Diputació de Barcelona es va sol·licitar el 
recurs per a la concessió d'un Crèdit de Caixa, d'import 200.000 euros, per a finançar 
l'actuació local "Rehabilitació del Palau dels Comtes de Centelles_ Fase 1", al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats, tal i com consta en l’expedient 2240-0017/2022. 
Vistos la documentació aportada per secretaria i intervenció incorporada a 
l’expedient. (...) Vist que el passat 22 d’abril, Diputació de Barcelona ens comunica 
que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, el 21/04/2022, va adoptar l’acord 
acord de concessió (núm. reg. 196/2022) i que cal certificar l’acceptació del crèdit 
concedit i posteriorment formalitzar el conveni. Vist que, de conformitat amb el Decret 
núm. 2019/80, de 25 de juny de 2019, aquesta competència està delegada a la Junta 
de Govern Local. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, 
adopta els acords: Aprovar  l’acceptació del Crèdit de Caixa concedit per Diputació de 
Barcelona, d’import 200.000 euros, per finançar l’actuació local “Rehabilitació del 
Palau dels Comtes de Centelles_ Fase 1, al 0% d’interès i a retornar en deu anualitats. 
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 al Servei 
de Programació de Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona 

 
11 APROVAR, SI ESCAU, EL PLA INICIAL DE MANTENIMENT DELS CAMINS DEL 

MUNICIPI, DINS DEL CATÀLEG DE RECURSOS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER A L’ANY 2020 (EXPEDIENT NÚM 2240-0054/20) 
 

Vist que en el Catàleg de Recursos de la Diputació de Barcelona per a l’any 2020 es 
va sol·licitar el recurs tècnics de redacció d’un Pla Inicial de Manteniment dels camins 
del municipi de Centelles, tal i com consta en l’expedient 2240-0054/2020.Vist que es 
realitza entrega del treball realitzat setembre de 2021 per l’assistència tècnica de 
Diputació. Vist l’informe de l’arquitecta tècnica incorporat a l’expedient. (...) La Junta 
de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords: Aprovar 
el Pla inicial de manteniment dels camins del municipi de Centelles, redactat per 
l’assistència tècnica de Diputació. Notificar aquest acord a l’Àrea d’Infraestructures i 
Espais Natural de la Diputació de Barcelona. 

 
12 APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 

FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM DE 91,225 KWP PER A L’ESCOLA ILDEFONS 
CERDÀ (EXPEDIENT NÚM 2391-0002/2022).  
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Segons el Projecte executiu per a la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum de 
91,225 kWp per a l’escola Ildefons Cerdà, redactat per l’empresa: SA d'Enginyeria 
Larix. (...)  La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta:  
Aprovar inicialment el Projecte executiu per a l’escola Ildefons Cerdà, redactat per 
l’empresa: SA d'Enginyeria Larix (Expedient núm 2391-0002/2022) Exposar el projecte 
al públic pel termini de 30 dies hàbils, al BOP, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de 
l’Ajuntament. En el supòsit que no hi hagin al·legacions ni reclamacions l’acord inicial 
esdevé definitiu. 
 
13 APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 

 
Expedient número 1411-0019/2021 
Segons les propostes presentades pel regidor d’Esports, relativa a l’elaboració d’una 
auditoria a la piscina coberta municipal, en concret les empreses: Consultoria en 
gestió Innovadora, SL,  85 hores, per 4.250 euros (IVA no inclòs). Faura – Casas, 
auditors – consultors, 80 hores, per import de 4.000 euros (IVA no inclòs). Intervenció 
ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al 
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 920 - 22702. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat dels membres assistents, concedeix a Consultoria en gestió 
Innovadora, SL, portar a terme l’auditoria de la piscina coberta municipal, per import 
de 4.250 euros (IVA no inclòs).  
 
Expedient núm 2864-0006/2022 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova l’ajut 
econòmic núm 19/2022,  de 30,50 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb 
l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, pel 
transport. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 
480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova l’ajut 
econòmic núm 20/2022, de 20,99 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 
canvi de nom a l’empresa Agbar. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha 
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
Expedient número 2864-0007/2022 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova l’ajut 
econòmic núm 21/2022, de 120 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb 
l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social,  per 
les quotes de l’escola Ildefons Cerdà. Intervenció ha emès un informe on diu que hi 
ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova l’ajut 
econòmic núm 22/2022, de 23 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 
gestionar pels serveis socials. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha 
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova l’ajut 
econòmic núm 23/2022, de 120 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 
pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova l’ajut 
econòmic núm 24/2022, de 90 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 la usuària. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha 
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova l’ajut 
econòmic núm 25/2022,  de 22 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’Escola d’adults. Intervenció ha emès un informe on diu que hi 
ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova l’ajut 
econòmic núm 26/2022, de 22 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’Escola d’adults. 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  
 
 


