EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 10 DE
NOVEMBRE DE 2021 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 21 D’ABRIL, DE
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 18. Caràcter: extraordinària. Data: 10/11/2021. 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
M. Àngels Bardolet Casas, secretària accidental.
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 20 D’OCTUBRE DE 2021.
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 20 d’octubre
de 2021 que s’aprova per unanimitat.
2. LLICÈNCIES
2.1 OBRES
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir les llicències per a les
actuacions urbanístiques que s’esmentaran a continuació:
EXPEDIENT NÚM 2413-0008/2021 (...) en representació de Construccions Riera
Camps, SCP, per modificar la distribució de la construcció d’un edifici plurifamiliar de
6 habitatges, 2 locals i 8 places d’aparcament i convertir – lo amb 7 habitatges i 8
places d’aparcament, al carrer Torres i Bages.
EXPEDIENT NÚMERO 2413-0037/2021 (...) per la instal·lació solar fotovoltaica
d’autoconsum, amb 26 panells a la coberta de l’habitatge, al carrer Nou. (...)
EXPEDIENT NÚMERO 2413-0039/2021 (...) per la distribució interior de l’habitatge,
del carrer de la Indústria. No obstant, el termini màxim per executar les obres serà
fins el 4 de desembre de 2022 i a partir d’aquesta data haurà de demanar una nova
llicència per les que faltin d’executar.
EXPEDIENT NÚMERO 2413-0040/2021 (...) en representació d’Inversan Immobles,
SL, per construir una piscina, a la carretera de Banyeres. No obstant, la distància
marcada als plànols respecte al veí és de 1,90 metres (acotat des de l’exterior de la
piscina).
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EXPEDIENT NÚM 2413-0041/2021 (...) per la distribució interior de l’habitatge, del
carrer de la Indústria. No obstant, el termini màxim per executar les obres serà fins el
4 de desembre de 2022 i a partir d’aquesta data haurà de demanar una nova llicència
per les que faltin d’executar.
EXPEDIENT NÚM 2413-0042/2021 (...) per adequar la planta baixa del cobert.
EXPEDIENT NÚM 2413-0044/2021 (...) per la instal·lació solar fotovoltaica
d’autoconsum, amb 11 panells a la coberta de la finca, al carrer del Marquès de
Peñaplata. (...)
EXPEDIENT NÚM 2413-0045/2021 (...) per la instal·lació solar fotovoltaica
d’autoconsum, amb 11 panells a la coberta de la finca, del carrer del Marquès de
Peñaplata. (...)
EXPEDIENT NÚMERO 2414-0034/2021 (...) per enrajolar 18 m2 del jardí posterior i
refer la paret de tanca amb el veí, al carrer de Tarragona.
EXPEDIENT NÚM 2414-0110/2021 (...) per canviar una biga de fusta com la que hi
ha, al carrer de Sant Martí.
EXPEDIENT NÚM 2414-0111/2021 (...) per fer el tancament perimetral de la finca, a
la carretera de Banyeres.
EXPEDIENT NÚM 2414-0113/2021 (...) Nedgia Catalunya, SA per fer una rasa a la
vorera per a la connexió de servei, al carrer del Socós. No obstant, es condiciona al
compliment de la normativa vigent (...)
EXPEDIENT NÚM 2414-0114/2021 (...) per arranjar la teulada de l’habitatge, al carrer
del Marquès de Peñaplata.
EXPEDIENT NÚM 2414-0115/2021 (...) per pintar la façana de color “naranja –
Ladrillo”, al carrer del Socós. No obstant, el color que pintarà la façana està dins de la
gama de colors permesos pel Pla Especial del Centre Històric de Centelles.
EXPEDIENT NÚM 2414-0116/2021 (...) per arranjar la paret de tanca de la finca, al
carrer Curtidors.
EXPEDIENT NÚM 2414-0117/2021 (...) per arranjar la cuina, el bany i canviar el
mosaic, al carrer de Rafael Casanova.
EXPEDIENT NÚM 2414-0121/2021 (...) per pintar la façana, a ronda dels Esports. (...)
EXPEDIENT NÚM 2414-0122/2021 (...) per fer una rasa a la via pública per a la
connexió del subministrament de l’aigua, al carrer dels Comtes de Centelles. (...)
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2.1 PRÒRROGA D’OBRES
EXPEDIENT NÚM 2413-0007/2020 (...) en representació d’Obres i Serveis
Presseguer, SL, per ampliar l’edifici entre mitgeres per a 5 habitatges i aparcaments,
al carrer del Serrat. D’acord amb l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 26
d’octubre de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, concedeix a (...) en
representació d’Obres i Serveis Presseguer, SL, una pròrroga fins el 3 de juny de 2022
a la llicència d’obres núm 2413-0007/2020, per ampliar l’edifici entre mitgeres.
3. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA DE
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT (EXPEDIENT NÚM 13760015/2021).
D’acord amb la proposta de la regidora d’Igualtat, relativa al Conveni de Cooperació
Educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de
Barcelona i l’Ajuntament (Expedient núm 1376-0015/2021). La Junta de Govern Local,
per unanimitat, adopta: Aprovar el Conveni. Facultar l’alcalde per a la signatura que
sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades.
4. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRA, PER A LA RENOVACIÓ
DEL CLAVEGUERAM I DE LA XARXA D’AIGUA AL PASSATGE DEL PI
(EXPEDIENT NÚM 1411-0023/2021).
Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 4 de novembre de 2021, per
a la renovació del clavegueram i de la xarxa d’aigua al passatge del Pi (Expedient núm
1411-0023/2021). Atès que hi ha les ofertes: Construccions Deumal, SA, per
36.308,56 euros (IVA exclòs). Obres i Serveis Presseguer, SL, per 36.186,46 euros (IVA
exclòs). Pavimentaciones, Rebajes y Construcciones, SA (PRYCSA) al·leguen que
actualment no poden executar les obres. Atès que el valor estimat del contracte
menor de subministrament és inferior a 40.000 euros. Atès que la duració del
contracte és inferior a un any. (...) Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació
pressupostària 160 - 60901. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta:
Adjudicar la contractació, mitjançant un contracte menor d’obra, per a la renovació del
clavegueram i de la xarxa d’aigua al passatge del Pi, a l’empresa Obres i Serveis
Presseguer, SL. Facultar l’alcalde per la signatura de la documentació que sigui
necessària. (...)
5. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT D’UN
PROJECTOR PER LA SALA DEL CASAL FRANCESC MACIÀ (EXPEDIENT NÚM
1432-0007/2021).
Segons l’informe de l’enginyer municipal, de 22 d’octubre de 2021, relatiu a l’adquisició
d’un projector per la sala principal del Casal Francesc Macià (Expedient núm 14323

0007/2021). Atès que hi ha les ofertes: BTM Sound, SL, per 14.798,99 euros (IVA
exclòs). Imesde integració, distribució i enginyeria, SL, per 15.644,94 euros (IVA
exclòs). Soundmeans, SA, per 17.392,18 euros (IVA exclòs). Atès que el valor estimat
del contracte menor de subministrament és inferior a 15.000 euros. Atès que la
duració del contracte és inferior a un any. (...) Intervenció ha emès un informe on diu
que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació
pressupostària 333 - 62301. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els
acords: Adjudicar la contractació, mitjançant un contracte menor de subministrament,
per l’adquisició d’un projector per la sala principal del Casal Francesc Macià, a
l’empresa BTM Sound, SL, de 17.906,78 euros (IVA inclòs). Facultar l’alcalde per la
signatura de la documentació que sigui necessària. (...)
1. APROVAR, SI ESCAU, LA FORMACIÓ DEL PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ
LOCAL EN PERSPECTIVA DE GÈNERE, DINS DEL PLA D’IGUALTAT INTERN DE
L’AJUNTAMENT AMB EL SUPORT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
(EXPEDIENT NÚM 1538-0001/2021)
Segons la proposta de la regidora d’Igualtat, per La formació del personal de
l’administració local en perspectiva en gènere, forma part de les accions de
sensibilització i prevenció de la violència masclista i per a promoure la igualtat de
gènere, dins del Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de
Barcelona. Aquesta formació permetrà a les persones participants entendre i analitzar
les violències masclistes, identificar com operen en el nostre entorn més proper i
conèixer recursos pràctics per a la seva prevenció, detecció i abordatge. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, aprova la formació del personal (...).
2. APROVAR, SI ESCAU, LA DONACIÓ D’UN REPUJAT D’ARAM EMMARCAT DE
LA FAÇANA EXTERIOR DEL PORTAL DE JAUME PUIGDOMÈNECH SOLER A
FAVOR DE L’AJUNTAMENT (EXPEDIENT NÚM 1573-0001/2021).
D’acord amb l’informe de l’Arxivera municipal, de 15 d’octubre de 2021, relatiu a la
donació d’un repujat d’aram emmarcat de la façana exterior del Portal de Jaume
Puigdomènech Soler a favor de l’Ajuntament (Expedient núm 1573-0001/2021). La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Acceptar la donació i
l’Ajuntament de Centelles quedarà condicionat a: Custodiar el document a
l’Ajuntament de Centelles i assumir les despeses de conservació i, si s’escau,
restauració. Efectuar una descripció que en faciliti la identificació i localització.
Identificar el document a la Col·lecció de l’Ajuntament de Centelles, fent constar la
seva procedència. Fer constar la pertinença del document a la Col·lecció de
l’Ajuntament de Centelles i la seva procedència en qualsevol acte de comunicació o
ús. Obrir el document a la consulta pública. Que en relació als drets de propietat
intel·lectual dels que n’és titular, el donant autoritza els actes de reproducció,
distribució i comunicació pública, inclosa la posada a disposició per mitjà de la xarxa
internet, que siguin necessaris per a les finalitats de servei públic pròpies de
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l’Ajuntament de Centelles. Aquesta autorització no es limita temporalment ni
territorialment. (...)
3. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA XARXA PLUVIAL PER
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR
XV – CIUTAT JARDÍ – SANT PAU, FASE I (A) (EXPEDIENT NÚM 23880002/2021).
Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 22 d’octubre de 2021, relatiu a la
modificació parcial de la xarxa pluvial de les obres d’urbanització del Pla Parcial del
sector XV – Ciutat Jardí – Sant Pau, fase I (A) Expedient núm 2388-0002/2021). La
Junta de Govern Local es dona per assabentada.
4. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL TERMINI DE L’EXECUCIÓ DE LES
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR XV – CIUTAT JARDÍ
– SANT PAU, FASE I (A)( EXPEDIENT NÚM 2388-0002/2021).
Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 5 de novembre de 2021, relatiu a la
sol·licitud de l’empresa Construccions Deumal, SA, per la concessió d’una pròrroga
del termini de l’execució de les Obres d’Urbanització del Pla Parcial del sector XV –
Ciutat Jardí – Sant Pau, fase I (A) (Expedient núm 2388-0002/2021). La Junta de
Govern Local, per unanimitat, concedeix a Construccions Deumal, SA, una pròrroga de
tres mesos (...) i la data d’acabament de les obres es el 21 de març de 2022.
5. APROVAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES
DE FOMENT DE A RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS, A
L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (EXPEDIENT NÚM 22400058/2021).
Segons l’informe del tècnic del Servei d’assistència tècnica de la regidoria de Medi
Ambient, relatiu a la sol·licitud d’una subvenció per a Projectes de Foment de la
Recollida Selectiva de Residus Municipals (Expedient núm 2240 – 0058/2021). La
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda sol·licitar a l’Agència de Residus de
Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
d’una subvenció per a Projectes de Foment de la Recollida Selectiva de Residus
Municipals.
6. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
EXPEDIENT NÚMERO 2864-0002/2021
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 28640002/2021 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
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emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000.
EXPEDIENT NÚM 2864-0012/2021
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 103/2021, de
4.000 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 activitats esportives
“Esport per a tothom”. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 –
480000.
EXPEDIENT NÚMERO 2867-0007/2021
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa presentada per la
regidora d’Igualtat, per commemorar el Dia Internacional contra les violències
masclistes, el 25 de novembre, per 1.697,23 euros. Intervenció ha emès un informe on
diu que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal,
aplicació pressupostària 231 – 2269901.
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 21:30 hores i
acorda la redacció de l’esborrany de l’acta (...)
La secretària accidental

Vist i plau
L’alcalde
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