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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 6 D’ABRIL  
DE 2022 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 21 D’ABRIL, 
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 6. Caràcter: ordinària . Data: 6/4/2022. 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 16 DE MARÇ DE 2022 

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

2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 

EXPEDIENT NÚM 2413-0024/2018 
 
(...) presenta al·legacions en relació a la llicència d’obres núm 2413-0024/2018, 
realitzades a la finca de la plaça Major. Antecedents de fet: Vist l’Informe emès pel 
Secretari municipal, de 04.04.2022 incorporat en l’expedient de referència (...)  La 
Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta: Estimar la 
primera al·legació i, en conseqüència, traslladar còpia de l’expedient administratiu a 
la interessada en relació amb l’expedient administratiu de llicència d’obra 2413-
0023/2018. (...). Estimar la declaració de caducitat de l’expedient administratiu de 
llicència d’obra 2413-0023/2018. Si el sol·licitant vol reprendre les obres haurà de 
demanar novament llicència. Estimar la petició d’incoar un expedient de protecció de 
la legalitat urbanística. Notificar la part dispositiva de l’acord (...)  a través del seu 
representant.   
 
EXPEDIENT NÚM 2955-0053/2021 

 
(...), sol·licita que l’ajuntament es faci càrrec de l’import del recanvi d’un pneumàtic 
del seu cotxe particular després de carregar la bateria del cotxe elèctric a 
l’aparcament de la ronda dels Esports. Vists els informes emesos tant pels serveis 
tècnics com per la Policia local incorporats en l’expedient. (...) La Junta de Govern 
Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta: Desestimar la sol·licitud a 
nom de (...), en base als informes de la Policia Local. Notificar la part dispositiva de 
l’acord a la persona interessada per al seu coneixement i als efectes que calgui.  
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EXPEDIENT NÚMERO 3000-0014/2019 
 
(...) comunica els sorolls de dia i de nit de l’establiment el Dia, situat al carrer dels 
Hostalets. Segons els informes emesos pels Serveis tècnics municipals i la 
Secretaria, d’11 de març i 24 de març de 2022, relatius a una queixa de sorolls, de dia 
i nit, a la nau del Supermercat DIA (Expedient núm 3000-0014/2019). La Junta de 
Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta: Requerir a l’empresa 
Distribuidora Internacional de Alimentación, SA, i en concret al supermercat DIA de 
Centelles, perquè en un termini de deu dies hàbils informi sobre quines mesures ha 
dut a terme per corregir els problemes de sorolls detectats en visites prèvies o, en cas 
contrari, que en el mateix termini aporti proves suficients que acreditin que els nivells 
de soroll estan per sota dels permesos per l’ordenança municipal reguladora de 
sorolls i vibracions. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades. 
 

3. LLICÈNCIES 
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0017/2022 
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 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 (...) Expedient núm: 2413-
0017/2022 Sol·licitant: (...). Obra o instal·lació a realitzar: reforma de la terrassa i 
l’enderroc de l’escala exterior de l’edifici de la part posterior. Adreça: carrer de Miquel 
Pratmarsó. Arquitecte: (...). Pressupost: 9.837,90 euros. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: 275,46 euros. Taxa per llicències urbanístiques: 98,37 euros. 
Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de la 
construcció i anàlegs: 124,60 euros. (...) Condicions generals: Les de la normativa i 
les ordenances vigents. (...) Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona 
interessada i a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació corresponent.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0019/2022 
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 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 (...)Expedient núm: 2414-
0019/2022.Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: arranjar la cuina, el bany i fer 
les instal·lacions elèctrica i de l’aigua. Adreça: ronda de les Coromines. Pressupost: 
6.500 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 182 euros (...) 
Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. (...)  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0032/2022 
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 
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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 (...) Expedient núm: 2414-
0032/2022. Sol·licitant: (...). Obra o instal·lació a realitzar: reformar l’escala. Adreça: 
avinguda Diagonal. Pressupost: 10.350 euros. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: 289,80 euros.(...) Condicions generals: Les de la normativa i les 
ordenances vigents. (...). Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona 
interessada i a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació corresponent.  

 
EXPEDIENT NÚM 2414-0033/2022 
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: Denegar la llicència 
d’obres menors, que es descriu a continuació (...). Expedient núm: 2414-0033/2022 
Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: pintar la línia groga a l’entrada del 
magatzem – pàrquing. Adreça: carrer de Tarragona (...) Condicions generals: Les de 
la normativa i les ordenances vigents. Notificar la part dispositiva de l’acord a la 
persona interessada i a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació corresponent.  

 
1.1 PRÒRROGUES D’OBRES 

 
EXPEDIENT NÚM 2413-0038/2020 
Vista la sol·licitud de pròrroga d’obres de la Llicència d’obres i la documentació 
aportada per l’interessat/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: Concedir 
la pròrroga d’obres a la llicència d’obres, que es descriu a continuació (...) Expedient 
núm: 2413-0038/2020. Sol·licitant: (...)Obra o instal·lació a realitzar: construir l’interior 
de l’habitatge. Adreça: carrer del Serrat. Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres: 40,40 euros. Termini per acabar les obres: 30-06-2023. Condicions generals: 
Les de la normativa i les ordenances vigents. Notificar la part dispositiva de l’acord a 
la persona interessada i a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació 
corresponent.  
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0041/2020 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da, 
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen 
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents. (...) La 
Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta: Concedir la 
pròrroga d’obres a la llicència d’obres majors, que es descriu a continuació (...) 
Expedient núm: 2413-0041/2020. Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació a realitzar: 
construir un habitatge aïllat. Adreça: carrer del Roure. Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres: 40,40 euros. Termini per acabar les obres: 3 de març de 2023. 
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(...) Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada i a l’Àrea 
Econòmica per tal d’aplicar la liquidació corresponent.  
 

1.2  FINAL D’OBRES  
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0056/2021 
Vista la sol·licitud de final d’obra de la llicència i la documentació aportada per 
l’interessat/da, així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i 
que confirmen que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances 
vigents. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, 
adopta: Concedir el final d’obra a la llicència d’obres majors, que es descriu a 
continuació (...) Expedient núm: 2413-0066/2020. Sol·licitant: (...) Obra o instal·lació 
a realitzar: Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum, amb 16 planells a la coberta 
de l’habitatge. Adreça: carrer del Fortuny. Notificar la part dispositiva de l’acord a la 
persona interessada.  
 
EXPEDIENT NÚM 2414-0040/2021 
Vista la sol·licitud de final d’obra de la llicència i la documentació aportada per 
l’interessat/da, així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i 
que confirmen que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances 
vigents.(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, 
adopta: Concedir el final d’obra a la llicència d’obres majors, que es descriu a 
continuació (...) Expedient núm: 2414-0040/2021. Sol·licitant: (...), en representació 
d’Electromecànica Cima, SL. Obra o instal·lació a realitzar: Adreça: carrer de Jaume 
Guinovart. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.  
 

4. REQUERIMENTS 
 
EXPEDIENT NÚM 2413-0001/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres  (...), en representació d’Inversan Immobles, SL, 
per a l’enderroc i la construcció d’un garatge en habitatge unifamiliar, a la carretera de 
Banyeres 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 (...) en representació d’Inversan Immobles, SL, 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.  

 
EXPEDIENT NÚM 2413-0003/2022 
Vista la sol·licitud de llicència d’obres (...)  per a la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques d’autoconsum, amb 8 panells a la coberta de l’habitatge, a la carretera 
de Banyeres 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 
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no aporta la documentació, la llicència s’entendrà revocada. Notificar la part 
dispositiva de l’acord a l’interessat.  
 

5. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚM 3 DE BARCELONA, RELATIVA AL RECURS DEL 
PROCEDIMENT ORDINARI 1414/2018 – A (EXPEDIENT NÚM 1366-
0001/2022).  

 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm 3 de Barcelona comunica la fermesa de la 
sentència per la qual es desestima el recurs contenciós-administratiu Procediment 
Ordinari 148/2018-A, interposat per (...) contra el Decret 2018/15, de 30 de gener de 
2018, que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de l’Alcaldia 
2017/143, de 24 de setembre de 2017 que va aprovar definitivament la Modificació 
del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial del Sector XV, Ciutat Jardí – Sant Pau, i 
retorna l’expedient administratiu. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 
membres assistents, es dona per assabentada de la comunicació del Jutjat. 
 

6. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT, DEL 
PROGRAMARI PER A LA REALITZACIÓ DELS PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA (EXPEDIENT NÚM 1343-0004/2022).  

 
Atès l’informe del tècnic de sistemes informàtics a petició de la regidoria de 
Participació, de 15 de març de 2022, relatiu a l’adjudicació del contracte menor de 
serveis per a l’adquisició d’un programari per la realització de processos de 
participació ciutadana  (expedient núm 1343-0004/2022) Atès que hi ha les següents 
ofertes: Kuorum Social, SL, presenta una oferta per 2.990,00 euros que a l’aplicar-li 
l’IVA, ascendeix a 3.617,90 euros. Kuorum Social,SL, presenta una oferta per 4.790,00 
euros que a l’aplicar-li l’IVA, ascendeix a 5.795,90 euros. Coditramuntana, SL, presenta 
una oferta per 4.330,00 euros que a l’aplicar-li l’IVA, ascendeix a 5.239,30 euros.Atès 
que el valor estimat del contracte menor és inferior a 15.000 euros i la duració del 
contracte és inferior a un any. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 
membres assistents, adopta: Aprovar l’adjudicació del contracte menor de serveis per 
a l’adquisició d’un programari per la realització de processos de participació 
ciutadana a l’empresa Kuorum Social, SL, per un valor estimat del contracte de 
2.990,00 euros, que a l’afegir-hi l’import del IVA, ascendeix a 3.617,90 euros, ja que és 
el que presenta l’oferta més avantatjosa. Aprovar i disposar la despesa que correspon 
a la partida pressupostària 920-22605. (…) 
 

7. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS D’UN LOCAL PER 
DESCENTRALITZAR EL CENTRE OCUPACIONAL DE LA FUNDACIÓ SANT 
TOMÀS (EXPEDIENT NÚM 1376-0003/2022).  

 
Vista la proposta de conveni de Cessió d’ús d’un local per la Fundació Sant Tomàs. 
Vista la memòria justificativa emesa per la coordinadora de l’Àrea de Serveis Socials 
de Centelles i incorporat en el gestor d’expedients amb el núm d’expedient 1376-
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0003/2022. Vist l’informe d’intervenció incorporat a l’expedient. Vista la necessitat 
d’aprovació i signatura del conveni. (...)La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 
membres assistents, adopta: Aprovar el Conveni de cessió d’ús local per 
descentralitzar el centre ocupacional de la Fundació Sant Tomàs per part de 
l’Ajuntament de Centelles. Autoritzar i disposar les obligacions de despeses de 
subministraments  que se’n deriven. Notificar la part dispositiva de l’acord a la 
Fundació Sant Tomàs. Comunicar l’acord a l’Àrea de Serveis Socials i d’Intervenció. 
Publicar el conveni en el BOP de Barcelona i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 

8. DONAR COMPTE DELS RESULTATS DE LA RECOLLIDA DE ROBA PER LA 
REUTILITZACIÓ DE L’ANY 2021, SEGONS EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ TAPÍS (EXPEDIENT NÚM 1376-
0023/2020) 
 

Segons l’informe del Servei d’assistència tècnica de la regidoria de Medi Ambient, de 
15 de març de 2022, en referència els resultats de la recollida de roba per la 
reutilització de l’any 2021, segons el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i 
l’Associació Tapís (Expedient núm 1376-0023/2020). La Junta de Govern Local, per 
unanimitat dels membres assistents, dona compte de l’informe, adjunt, emès des del 
Servei d’assistència tècnica de la regidoria de Medi Ambient, de 15 de març de 2022, 
sobre els resultats de la recollida de roba per la reutilització de l’any 2021, segons el 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació Tapís. 

 
9. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

L’AJUNTAMENT I LA SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU 
(AGBAR) (EXPEDIENT NÚM 1376-0005/2022).  

 
Vista la proposta de conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Centelles i AGBAR, 
Societat General de Aguas de Barcelona, SAU. Vista la memòria justificativa emesa 
per la tècnica de l’Àrea de Serveis Socials de Centelles i incorporat en el gestor 
d’expedients amb el núm d’expedient 1376-0005/2022. Vist l’informe d’intervenció 
incorporat a l’expedient. Vista la necessitat d’aprovació i signatura del conveni. (...). 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta: Aprovar 
el conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Centelles i la Societat General de 
Aguas de Barcelona, SAU (AGBAR). Autoritzar i disposar de la quantitat econòmica 
esmentada al conveni. Notificar la part dispositiva de l’acord a la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona, SAU (AGBAR).Comunicar la part dispositiva de l’acord a l’Àrea 
de Serveis Socials  i d’Intervenció. Publicar el conveni en el BOP. Publicar el conveni 
en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat- 
 

10. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE CENTELLES, DE BALENYÀ I D’AIGUAFREDA, EN RELACIÓ 
A LA SUBVENCIÓ APROVADA PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN AGENT 
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D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL, “INTEGRACIÓ COMERCIAL I 
TURÍSTICA D’OSONA SUD” (EXPEDIENT NÚM 1376-0007/2022).  

 
Vista la memòria justificativa emès pel tècnic de l’Àrea del Servei de Promoció 
econòmica incorporat en l’expedient. Vist l’informe d’intervenció incorporat a 
l’expedient. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, 
adopta els acords: Aprovar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de 
Centelles, de Balenyà i d’Aiguafreda en relació a la subvenció aprovada d’acord amb 
la resolució EMT/2050/2021 per a la contractació d’un agent d’ocupació i 
desenvolupament local “Integració comercial i turística d’Osona Sud” Expedient 
SOC023/21/000067. Notificar la part dispositiva de l’acord als ajuntaments de 
Balenyà i d’Aiguafreda. Comunicar la part dispositiva de l’acord a l’Àrea de Promoció 
Econòmica  i a l’Àrea d’Intervenció, perquè en tingui coneixement. Publicar a l’e-tauler 
i al portal de transparència. 
 

11. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE DOS PUNTS DE LLUMS AL CARRER DE TORRAS I BAGES 
CANTONADA CARRER DELS TEIXIDORS (EXPEDIENT NÚM 1387-0001/2022).  

 
Segons l’informe de l’enginyer municipal, de 23 de març de 2022, relatiu a la 
instal·lació de dos punts de llum al carrer de Torres i Bages cantonada carrer de 
Teixidors (expedient núm 1387-0001/2022) Atès que hi ha les ofertes:  Obres i Serveis 
Presseguer SL, per import de 2.970,00 euros (IVA exclòs). Ramon Hernández, per 
import de 2.510,00 euros (IVA exclòs). Construccions Riera Camps SCP, per import 
de 3.050,00 euros (IVA exclòs) Atès que el valor estimat del contracte menor d’obres 
és inferior a 40.000 euros. Atès que la duració del contracte és inferior a un any.(...) 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta: Adjudicar 
la contractació, mitjançant un contracte menor d’obres per a la instal·lació de dos 
punts de llum al carrer de Torres i Bages cantonada carrer de Teixidors , a l’empresa 
Ramon Hernández, per  3.037,10 euros (IVA inclòs). Aprovar i disposar la despesa que 
correspon a la partida pressupostària 1531-61907. (...)  

12. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DE LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES DE MATÈRIA 
ORGÀNICA, A L’EMPRESA OBRES I SERVEIS PRESSEGUER, SL (EXPEDIENT 
NÚM 1400-0002/2022).  

 
(...) en representació d’Obres i Serveis Presseguer, SL, sol·licita la devolució de l’aval 
de la contractació del Servei de recollida domiciliària d’escombraries de matèria 
orgànica, de 4.585,40 euros. Segons l’informe dels Serveis tècnics municipals, de 30 
de març de 2022. Segons l’informe d’Intervenció. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat dels membres assistents,  va adoptar: Aprovar la liquidació definitiva del 
Servei de recollida domiciliaria d’escombraries de matèria orgànica. Acorda retornar 
l’aval de la contractació, de 4.585,40 euros a (...) en representació d’Obres i Serveis 
Presseguer, SL. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada. 
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13. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DE LA CONTRACTACIÓ DELS 
SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS 
DOMÈSTICS I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA, A L’EMPRESA OBRES I SERVEIS 
PRESSEGUER, SL (EXPEDIENT NÚM 1400-0003/2019) 

 
(...) en representació d’Obres i Serveis Presseguer, SL, sol·licita la devolució de l’aval 
de la contractació dels Serveis de neteja viària, recollida i transport de residus 
domèstics i gestió de la deixalleria, de 18.817,91 euros. Segons l’informe dels Serveis 
tècnics municipals, de 30 de març de 2022. Segons l’informe d’Intervenció. La Junta 
de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords: Aprovar 
la liquidació definitiva del contracte de Serveis de neteja viària, recollida i transport de 
residus domèstics i gestió de la deixalleria. Acorda retornar l’aval de la contractació 
esmentada per import de 18.817,91 euros a (...) en representació d’Obres i Serveis 
Presseguer, SL. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada. 
 

14. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SOCORRISME DE LA 
PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU (EXPEDIENT NÚM 1411-0008/2022).  

 
Atès l’informe del tècnic d’Esports, relatiu  a la Contractació del servei de socorrisme 
de la Piscina d’estiu (Expedient núm 1411-0008/2022). Atès que hi ha les ofertes: 
Catalonia Water Safety, SL, per  12.942,50 euros (IVA exclòs). Catalana de Socorristes, 
SL, per 13.513,50 euros (IVA exclòs). Catwas 365, SL, per 13.728,00 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, 
adopta: Adjudicar la contractació, mitjançant un contracte menor per portar a terme 
la prestació de Servei de socorrisme de la Piscina d’estiu, a l’empresa Catalonia Water 
Safety, SL, per 15.660,43 euros (IVA inclòs). Aprovar i disposar la despesa amb càrrec 
a la partida 342-2120001 del Pressupost municipal vigent. (...) 
 

15.  APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI 
PER A LA GESTIÓ DE CONTROL D’ACCESSOS, SERVEI D’OFICINA, VENDA 
D’ENTRADES, EMISSIÓ D’ABONAMENTS, SERVEI DE BAR DE LA PISCINA 
MUNICIPAL D’ESTIU (EXPEDIENT NÚM 1411-0009/2022).  
 

Segons la proposta del tècnic d’esports, de 15 de març de 2022, per a la Gestió de 
control d’accessos, servei d’oficina, venda d’entrades, emissió d’abonaments I servei 
de bar de la Piscina municipal d’estiu (Expedient núm 1411-0009/2022). Atès que hi 
ha les ofertes: Melcior Fabré Vila, de 11.550,00 euros (IVA exclòs) Andrea Fernández 
Sebastián, de 10.500,00 euros (IVA exclòs) ISA Representaciones, SL, de 11.250,00 
euros (IVA exclòs) 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: Aprovar la contractació, 
mitjançant un contracte menor per a la Gestió de control d’accessos, servei d’oficina, 
venda d’entrades, emissió d’abonaments i servei de bar de la Piscina municipal d’estiu 
(Expedient núm 1411-0009/2022) per  12.705,00 euros (IVA inclòs), a Andrea 
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Fernández Sebastián. Aprovar i disposar la despesa que correspon a la partida 
pressupostària 342-2120001. (…) 
 

16. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI, 
PER PINTAR LES MARQUES VIALS I L’APARCAMENT PER PERSONES AMB 
MOBILITAT REDUÏDA (EXPEDIENT NÚM 1432-0007/2022) 

 
Segons la proposta del regidor de Seguretat Ciutadana, per pintar les marques de vials 
i l’aparcament per persones amb mobilitat reduïda (Expedient núm 1432-0007/2022). 
Atès que hi ha les ofertes: Pintures Josep Fabré Riera, per 1.770 euros (IVA exclòs). 
Pintures Xavi Salvans, per 4.380 euros (IVA inclòs). 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: Aprovar la contractació, mitjançant un contracte menor de servei 
per pintar les marques de vials i l’aparcament per persones amb mobilitat reduïda, a 
l’empresa Pintures Josep Fabré Riera, per 2.141,70 euros (IVA inclòs). Aprovar i 
disposar la despesa que correspon a la partida pressupostària 1533 - 2100001. (...) 
 

17. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 
DOS PUNTS DE LLUM AL CARRER DE TORRAS I BAGES CANTONADA CARRER 
DELS TEIXIDORS (EXPEDIENT NÚM 1432-0011/2022).  

 
Segons l’informe de l’enginyer municipal, de 23 de març de 2022, relatiu al 
subministrament de dos punts de llum al carrer de Torres i Bages cantonada carrer 
de Teixidors (Expedient núm 1432-0011/2022). Atès que per a la compra del 
subministrament hi ha la oferta: Novatilu, SLU 931,50 € (sense IVA). El valor estimat 
del contracte menor de subministrament és inferior a 15.000 euros i la duració del 
contracte és inferior a un any. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 
membres assistents, adopta: Adjudicar la contractació, mitjançant un contracte 
menor de subministrament de dos punts de llum al carrer de Torres i Bages cantonada 
carrer de Teixidors, a l’empresa Novatilu, SLU, per  1.127,12 euros (IVA inclòs) Aprovar 
i disposar la despesa que correspon a la partida pressupostària 1531-61907. (...) 
 

18.  APROVAR, SI ESCAU, EL CÀNON I L’ESTAT DE COMPTES DE L’ANY 2021 DE 
L’EMPRESA SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU (AGBAR) 
(EXPEDIENT NÚM 2130-0003/2022 ) 

 
Agbar, Societat Regional de Aguas de Barcelona, SAU, presenta el Cànon i l’Estat de 
comptes de l’any 2021 amb un saldo a favor de l’Ajuntament per 3.404,32 euros. La 
Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres, acorda acceptar l’abonament  
d’Agbar, Societat Regional de Aguas de Barcelona, SAU, en concepte de cànon.  

 
19. APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE CONSTRUCCIÓ DE NOVA ROTONDA 

AL PK 17+100 DE LA CTRA. C-1413B (CRUÏLLA DEL CARRER FORTIÀ SOLÀ) 
PRESENTADA PER LA GERÈNCIA DE SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES 
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VIÀRIES I MOBILITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXPEDIENT NÚM 
2380-0002/2021).  

 
Segons l’informe favorable dels Serveis tècnic municipals, de 30 de març de 2021, en 
referència a la proposta de construcció d’una nova rotonda al PK 17+100 de la ctra. 
c-1413b (cruïlla c. de Fortià Solà) presentada per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona (expedient núm 
2380-0002/2021). La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, 
adopta els acords: Donar el vist i plau a la proposta de construcció d’una nova rotonda 
al PK 17+100 de la ctra. c-1413b (cruïlla c. de Fortià Solà) presentada per la Gerència 
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb l’informe favorable dels Serveis tècnic municipals, de 30 de març de 
2021.Notificar la part dispositiva de l’acord a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona. 
 

20. DONAR COMPTE DE LA PROPOSTA PRESENTADA PER LA GERÈNCIA DE 
SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES DE L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES 
I ESPAIS NATURALS, SOBRE LES MODIFICACIONS AL SEMÀFOR DE LA C-
1413B AL PK 17+620 (EXPEDIENT NÚM 2384-0002/2022).  

 
Segons l’informe favorable dels Serveis tècnics municipals, de 30 de març de 2022, 
en referència a la proposta presentada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, sobre la modificació al semàfor 
de la C-1413b al PK17+620 de Centelles (Exp. 2020/3465). Codi 8535IF01. La Junta 
de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords: Donar 
el vist i plau a la proposta presentada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, sobre les modificacions al 
semàfor de la C-1413b al PK17+620 de Centelles (Exp. 2020/3465). Codi 8535IF0, 
d’acord amb l’informe favorable dels Serveis tècnics municipals, de 30 de març de 
2022.Notificar la part dispositiva de l’acord a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals. 

 
21. APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL FONS DE 

PRESTACIÓ, SUPORT AL FOMENT DEL TEIXIT COMERCIAL, MERCATS I FIRES 
LOCALS, DEL CATÀLEG DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA GOVERNS 
LOCALS 2020 – 2023 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  (EXPEDIENT NÚM 
2240-0018/2022). 
 

Vista la notificació per part de la Diputació de Barcelona de la concessió del fons de 
prestació “Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals”. La Junta de 
Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords: Aprovar  i 
acceptar la concessió del fons de prestació “Suport al foment del teixit comercial, 
mercats i fires locals” en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (exp. núm. 2021/0021777) atorgat 
per la Diputació. Notificar la part dispositiva de l’acord a la part interessada. 
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22. APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL FONS DE 

PRESTACIÓ ELS SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ AMB PLATAFORMA 
TELEMÀTICA XALOC, EN EL MARC DEL CATÀLEG DEL PLA DE CONCERTACIÓ 
XARXA GOVERNS LOCALS 2020 – 2023 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
(EXPEDIENT NÚMERO 2240-0019/2022).  

 
Vista la notificació per part de la Diputació de Barcelona de la concessió del fons de 
prestació “Els serveis locals d’ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc” La 
Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords: 
Aprovar  i acceptar la concessió del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació que 
utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc” en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (exp. núm. 2021/0021269) 
atorgat per la Diputació.Notificar la part dispositiva de l’acord a la part interessada. 

 
23. APROVAR, SI ESCAU, ELS CRITERIS DE PARTICIPACIÓ A LA 13A FIRA DE LA 

RATAFIA (EXPEDIENT NÚM 2633-0001/2022) 
 

Segons els criteris de participació a la 13a Fira de la Ratafia, que es farà l’11 i 12 de 
juny (Expedient núm 2633-0001/2022). La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 
membres assistents, adopta els acords: Aprovar els criteris de participació a la 13a 
Fira de la Ratafia. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’Àrea de Promoció 
Econòmica i a l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació corresponent. Que es 
publiqui a la pàgina web de l’Ajuntament per donar  la màxima difusió.  
 

24. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES DEL CONCURS DE RATAFIES CASOLANES  
DE LA 13A FIRA DE LA RATAFIA (EXPEDIENT NÚM 2633-0002/2022).  

 
Segons les Bases del  concurs de ratafies casolanes de la 13a Fira de la Ratafia, que 
es portarà a terme els dies 11 i 12 de juny (Expedient núm 2633-0001/2021).  
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 241-2269901.La Junta 
de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords: Aprovar 
les Bases del Concurs de ratafies casolanes de la 13a Fira de la ratafia, per import de 
500 euros.  Notificar la part dispositiva de l’acord a l’Àrea de Promoció Econòmica i a 
l’Àrea Econòmica per tal d’aplicar la liquidació corresponent. Que es publiqui a la 
pàgina web de l’Ajuntament per donar  la màxima difusió.  
 

25. APROVAR, SI ESCAU, LA LIQUIDACIÓ AL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
(SAD) QUE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PRESTA AL MUNICIPI 
(EXPEDIENT NÚM 2824-0002/2021) 

 
D’acord amb la liquidació del preu públic que correspon al Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD) que presta el Consell Comarcal d’Osona als municipis durant el 
període del quart trimestre de 2021, per import de 9.513,01 euros. Intervenció ha emès 
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un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost 
municipal, en concret aplicació pressupostària  231-2269903.La Junta de Govern 
Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova la despesa. 
 

26. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
EXPEDIENT NÚMERO 2760-0003/2022 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, aprova la despesa  
de 6.663,70  euros presentada per la regidora de Cultura, en referència al pressupost 
de Sant Jordi i de la festa de primavera 2022. Intervenció informa que hi ha 
consignació específica al Pressupost municipal, aplicacions 338 - 2260902. 
 
EXPEDIENT NÚMERO 2864-0005/2022 
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents, denega l’ajut 
econòmic núm 7 de l’any 2022 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, aprova l’ajut 
econòmic núm 16/2022, de 65 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’Electracomercial Centelles, SLU. 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 17/2022, de 160 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’Electracomercial Centelles, SLU. 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 18/2022, de 40,60 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’Electracomercial Centelles, SLU. 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  
 


