EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15 DE
DESEMBRE DE 2021 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 21 D’ABRIL,
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 21. Caràcter: ordinària. Data: 15/12/202. 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 L’1 DE DESEMBRE DE 2021
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de l’1 de
desembre de 2021 que s’aprova per unanimitat.
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
EXPEDIENT NÚMERO 1178-0016/2021
(...) en representació de l’Escola Xoriguer, presenta el pressupost de l’empresa
Euromat, per instal·lar parquet a l’aula de l’escola de música, per 964,38 euros.
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 323 - 2120001.La Junta
de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.
EXPEDIENT NÚM 2064-0002/2021
Agència de l’Habitatge de Catalunya comunica que a partir de gener de 2022 faran
l’actualització anual de les previsions de les repercussions, referent als habitatges:
Carrer Nou, 11, 1r, 2n 3a. Carrer de Can Minguet, 6, escala A, baixos, 3a. Carrer de Can
Minguet, 6, escala A, baixos, 4a La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova
l’actualització dels preus per al 2022 presentats per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
EXPEDIENT NÚM 2064-0003/2021
Comisión Nacional de los Mercados y la Competència comunica que l’Ajuntament ha
de liquidar la Taxa general d’operadors establerta per la Llei 9/2014, de 9 de maig,
General de Telecomunicacions corresponent a l’any 2017, per import de 6,04 euros.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.
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EXPEDIENT NÚM 2413-0027/2021
(...) sol·liciten l’exempció de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de
la Taxa per llicències urbanístiques, de la Urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 5
– Pla del Pont – Fase 3. Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 10 de desembre
de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Notificar a (...) la no
subjecció de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la Taxa per
llicències urbanístiques, ja que les obres estan dins de la Unitat d’Actuació núm. 5 –
Pla del Pont – Fase 3. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones
interessades.
3. LLICÈNCIES
3.1 OBRES
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir les llicències per a les
actuacions urbanístiques que s’esmentaran a continuació:
EXPEDIENT NÚM 2413-0048/2021 (...) per la instal·lació solar fotovoltaica
d’autoconsum, amb 14 panells a la coberta de l’habitatge, al carrer de Josep Anselm
Clavé. No obstant, el tècnic responsable de la instal·lació haurà de presentar el
certificat final d’obra que acrediti l’acabament de la instal·lació, o en el seu defecte, la
declaració responsable conforme l’empresa instal·ladora ha realitzat la instal·lació
segon el projecte.
EXPEDIENT NÚM 2413-0049/2021 (...) per la instal·lació solar fotovoltaica
d’autoconsum, amb 12 panells a la coberta de l’habitatge, al carrer de Sant Joan.(...)
EXPEDIENT NÚM 2413-0050/2021 (...) per la instal·lació solar fotovoltaica
d’autoconsum, amb 7 panells a la coberta de l’habitatge, al carrer de Descatllart. (...)
EXPEDIENT NÚM 2413-0052/2021 (...) per reparar i reformar la terrassa superior, al
carrer de Sant Martí.
4. REQUERIMENTS
EXPEDIENT NÚM 2444-0003/2021 (...) en representació de Promocions Ramon
Pratdesaba i Fill, SL. Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 29 de
novembre de 2021, relatiu a la tanca del solar, situat a Can Mamet. Atès que les
persones propietàries de tota classe de terrenys, de construccions i d’instal·lacions
han de complir els deures d’ús, de conservació i de rehabilitació de les condicions
establertes per la Llei, per la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i per la
legislació sectorial (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Requerir a
Carm(...) en representació de Promocions Ramon Pratdesaba i Fill, SL, perquè en el
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termini de deu dies, a comptar des de la recepció de l’acord, faci les obres necessàries
per evitar problemes i perill al veïnat (S’adjunta informe). Notificar la part dispositiva
de l’acord a l’interessat per al seu coneixement i als efectes que calgui.
5. DONAR COMPTE DE LA MOCIÓ PER INDICAR LES ALTIMETRIES ALS PORTS DE
MUNTANYA I MILLOR LA SEGURETAT DE CICLISTES A LES CARRETERES DE
LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA PER A LA PROMOCIÓ DEL TURISME
ESPORTIU DE PROXIMITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXPEDIENT
NÚM 1029-0007/2021)
Diputació de Barcelona comunica que ha aprovat una Moció per indicar les altimetries
als ports de muntanya i millorar la seguretat de ciclistes a les carreteres de la
demarcació de Barcelona per a la promoció del turisme esportiu de proximitat. La
Junta de Govern Local es dona per assabentada.
6. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ I
EXECUCIÓ DEL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ
CIVIL DE LA COMARCA D’OSONA (EXPEDIENT NÚM 1376-0016/2021)
Segons el Conveni de Cooperació per a la implantació i execució del Pla d’Assistència
i suport en matèria de Protecció Civil de la comarca d’Osona (Expedient núm 13760016/2021). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar el Conveni de
Cooperació per a la implantació i execució del Pla d’Assistència i suport en matèria
de Protecció Civil de la comarca d’Osona. Facultar a l’alcalde per a la signatura de la
documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
7. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES, PER L’ENDERROC
D’ENVANS I ALTRES AL PALAU DELS COMTES, FASE 1 (EXPEDIENT NÚM 13870005/2021)
Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 7 de desembre de 2021, relatiu a
l’enderroc d’envans i altres al Palau dels Comtes, Fase 1 (Expedient núm 13870005/2021). Atès que hi ha les següents ofertes: Construccions Riera Camps, SCP,
per 38.106,28 euros (IVA exclòs). Obres i Serveis Presseguer, SL, per 38.862,60 euros
(IVA exclòs). Ramon Perone Fuentes, per 38.639,47 euros (IVA exclòs). 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. (...). La Junta de Govern Local, per
unanimitat, adopta: Adjudicar la contractació, mitjançant un contracte menor d’obres
per l’enderroc d’envans i altres al Palau dels Comtes, Fase 1, a l’empresa
Construccions Riera Camps, SCP, per 46.108,60 euros (IVA inclòs). Facultar l’alcalde
per la signatura de la documentació que sigui necessària. (...)
8. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI, PER L’ADJUDICACIÓ
DE LA REDACCIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE D’ESTRUCTURA AL
PALAU DELS COMTES, (EXPEDIENT NÚM 1411-0025/2021)
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Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 24 de novembre de 2021, relatiu a
l’adjudicació de la redacció de l’actualització del Projecte d’estructura al Palau dels
Comtes (Expedient núm 1411-0025/2021). Atès que hi ha les ofertes: Aquidos
Arquitectes Tècnics i Gestió, SLP, per 17.000 euros (IVA exclòs). Jordi Carreras Güell,
per 16.200 euros (IVA exclòs). Feu Godoy Arquitectura, per 14.875 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. (...) La Junta de Govern
Local, per unanimitat, adopta: Adjudicar la contractació, mitjançant un contracte
menor de servei, per l’adjudicació de la redacció de l’actualització del Projecte
d’estructura al Palau dels Comtes, per 17.998,75 euros (IVA inclòs). Facultar l’alcalde
per la signatura de la documentació que sigui necessària. (...)
9. DONAR COMPTE DE LA PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS PREVENTIVES
TÈCNIQUES QUE PORTA A TERME L’EMPRESA QUIRÓN PREVENCIÓN EN EL
DIFERENTS CENTRES E L’AJUNTAMENT, EN EL PERÍODE DE L’1 DE JUNY DE
2021 AL 31 DE MAIG DE 2022 (EXPEDIENT NÚM 1541-0002/2021)
En conformitat a l’article 20 del RD 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el
Reglament de Serveis de Prevenció, cal que les empreses tinguin aprovada la
proposta de programació anual d’activitats preventives tècniques que realitza
QUIRON PREVENCIÓN en els 6 centres que disposa l’Ajuntament. Els centres són:
Carrer de Sant Joan, 25. Carrer de Josep Anselm Clavé, 5. Carrer Jesús 25. Carrer Nou
11. Carrer Nou 15-19. Ronda dels Esports. (...) La Junta de Govern Local, per
unanimitat, adopta: Donar – se per assabentada de la proposta de programació
d’activitats preventives tècniques que porta a terme l’empresa Quiron Prevención en
els diferents centres de l’Ajuntament, en el període esmentat.Facultar a l’alcalde per
a la signatura de tota la documentació que sigui necessària.
10. APROVAR, SI ESCAU, LA DONACIÓ DE DOCUMENTS REALITZADA PER JOSEP
FONT GIOL A FAVOR DE L’AJUNTAMENT (EXPEDIENT NÚM 1573-0002/2021)
D’acord amb l’informe de l’arxivera municipal, de 9 de desembre de 2021, relatiu a la
donació de documents realitzada per Josep Font Giol (Expedient núm 15730002/2021). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta:En acceptar la donació
l’Ajuntament de Centelles quedarà condicionar a destinar els documents al servei
públic i en concret a:
a. Custodiar els documents a l’Ajuntament de Centelles i assumir les despeses
de conservació i, si s’escau, restauració. Les publicacions de Francesc Pujol
per ja constar a l’Arxiu s’inclouran a l’estoc de publicacions.
b. Efectuar una descripció que en faciliti la identificació i localització.
c. Identificar el conjunt de documents al Fons Oleguer Font Suñé i tractar-los com
una unitat.
d. Fer constar la seva procedència en qualsevol acte de comunicació o ús.
e. Obrir els documents a la consulta pública.
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Que en relació als drets de propietat intel·lectual dels quals 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 l’Ajuntament de Centelles. Aquesta
autorització no es limita temporalment ni territorialment.
11. APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚMERO 6 DE L’OBRA
DENOMINADA PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR XV
– CIUTAT JARDÍ – SANT PAU, FASE I (A) (EXPEDIENT NÚM 2388-0002/2021)
Atesa la certificació núm 6 de l’obra denominada Projecte d’urbanització del Pla
Parcial del sector XV – Ciutat Jardí – Sant Pau, Fase I (A), per 170.066,21 euros,
presentada per l’empresa Construccions Deumal, SA. Atès l’informe favorable de
l’arquitecta municipal de 9 de desembre de 2021. La Junta de Govern Local, per
unanimitat aprova íntegrament la certificació.
12. DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ D’EXECUCIÓ DEL PAVIMENT
PROVISIONAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL
SECTOR XV – CIUTAT JARDÍ – SANT PAU, FASE I (A) (EXPEDIENT NÚM 23880002/2021)
D’acord amb l’informe de l’arquitecta municipal, de 13 de desembre de 2021, relatiu a
la modificació d’execució del paviment provisional del Projecte d’urbanització del Pla
Parcial del sector XV – Ciutat Jardí – Sant Pau, Fase I (A). La Junta de Govern Local
es dona per assabentada.
13. APROVAR, SI ESCAU, LA PREVISIÓ DE LES APORTACIONS AL CONSORCI
D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA, PER
L’EXERCICI 2022 (EXPEDIENT NÚM 2820-0010/2021)
Consell Comarcal d’Osona comunica la previsió de les aportacions al Consorci
d’Osona de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona, exercici 2022. Aquest any
s’ha fet un pas més en la gestió dels serveis que es presten des del Consorci d’Osona
de Serveis Socials i això significa que per l’exercici 2022 el Consell Comarcal d’Osona
només liquidarà els serveis vinculats a l’Àrea d’Ensenyament i que són els ajuts per
llibres i activitats extraescolars i els complements de les beques de menjador. La
Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta la previsió de les aportacions al
Consorci d’Osona de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona, exercici 2022.
14. APROVAR, SI ESCAU, EL RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ EN CONCEPTE DE
BESTRETA DEL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL
COMARCAL D’OSONA (EXPEDIENT NÚM 2824-0002/2021)
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Consell Comarcal d’Osona comunica el reconeixement de l’obligació en concepte de
bestreta del Consorci d’Osona de Serveis Socials, per 71.645,22 euros. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, accepta la subvenció.
15. APROVAR, SI ESCAU, LA LIQUIDACIÓ DEL PREU PÚBLIC AL SERVEI
D’IGUALTAT DE GÈNERE I LGTBI (SIAD) QUE EL CONSORCI D’OSONA DE
SERVEIS SOCIALS PRESTA AL MUNICIPI CORRESPONENT AL PERÍODE 2021
(EXPEDIENT NÚM 2824-0002/2021)
D’acord amb la liquidació del preu públic que correspon al servei d’Igualtat de gènere
i LGTBI (SIAD) que presta el Consell Comarcal d’Osona als municipis durant el període
de 2021, per import de 1.999,08 euros. Intervenció ha emès un informe on diu que hi
ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 231 2269903. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.
16. APROVAR, SI ESCAU, LA LIQUIDACIÓ DEL PREU PÚBLIC AL SERVEI DE
SOFTWARE I PROGRAMES INFORMÀTICS DE GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS
(TIC) QUE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PRESTA AL MUNICIPI
CORRESPONENT AL PERÍODE 2021 (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 tercer trimestre de 2021, per 8.215,37 euros. Intervenció ha emès un
informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost
municipal, aplicació pressupostària 231 - 2269903. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, aprova la despesa.
17. APROVAR, SI ESCAU, LA LIQUIDACIÓ AL PREU PÚBLIC AL SERVEI DE GESTIÓ
D’AJUTS DE COMPLEMENTS DE MENJADOR QUE EL CONSORCI D’OSONA DE
SERVEIS SOCIALS/CONSELL COMARCAL D’OSONA PRESTA AL MUNICIPI,
CORRESPONENT AL PERÍODE DEL CURS 2021 - 2022 (EXPEDIENT NÚM 28240002/2021)
D’acord amb la liquidació del preu públic que correspon al servei de software i
programes informàtics de gestió de serveis socials (TIC) que presta el Consell
Comarcal d’Osona als municipis durant el període de 2021, per 1.620 euros.
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 - 2269903. La Junta
de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.
18. APROVAR, SI ESCAU, LA LIQUIDACIÓ DEL PREU PÚBLIC QUE CORRESPON AL
SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) QUE EL CONSELL COMARCAL
D’OSONA PRESTA AL MUNICIPI, CORRESPONENT AL PERÍODE DEL TERCER
TRIMESTRE DE 2021 (EXPEDIENT NÚM 2824-0002/2021)
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D’acord amb la liquidació del preu públic que correspon al servei de Gestió d’ajuts de
Complements de menjador que presta el Consell Comarcal d’Osona als municipis pel
curs 2020 - 2021, per 5.039,69 euros. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 231 2269908. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.
19. APROVAR, SI ESCAU, LA LIQUIDACIÓ DEL PREU PÚBLIC AL SERVEI DE GESTIÓ
D’AJUTS DE LLIBRES I MATERIAL QUE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA
PRESTA AL MUNICIPI CORRESPONENT AL PERÍODE DEL CURS 2021 – 2022
(EXPEDIENT NÚM 2824-0002/2021)
D’acord amb la liquidació del preu públic que correspon al servei de Gestió d’ajuts de
Llibres i material que presta el Consell Comarcal d’Osona als municipis el curs 2021 2022, per 2.958,02 euros. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació
pressupostària 231 – 2269908. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la
despesa.
20. APROVAR, SI ESCAU, LES LIQUIDACIONS DELS IMPORTS A SATISFER PER
PART DE LES ENTITATS PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA SERVEI LOCAL DE
TELEASSISTÈNCIA, CORRESPONENTS AL PERÍODE DE MAIG A DESEMBRE DE
2021 (EXPEDIENT NÚM 2858-0001/2021)
Diputació de Barcelona. Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social comunica que ha
aprovat la liquidació a satisfer per part de les entitats participants en el programa
Servei Local de Teleassistència – Anys 2021 – 2024, corresponents al copagament
del període comprès entre els dies 1 de maig al 31 d’agost i de l’1 de setembre al 31
de desembre de 2021, per 5.655,52 euros i 5.914,38 euros respectivament.
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 - 2269903. La Junta
de Govern Local, per unanimitat, acorda que es faci el pagament a la Diputació de
Barcelona, a l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social.
21. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
EXPEDIENT NÚM 2758-0004/2021
Segons la proposta de despesa presentada per la regidora de Joventut, relativa a
l’activitat del Campament Reial, per import de 7.607,90 euros (Expedient núm 27580004/2021). Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 338 2260901.La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.
EXPEDIENT NÚMERO 2770-0001/2021
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Segons la proposta de despesa presentada la regidora de Joventut, relativa a
l’activitat Caçatió, per 2.662 euros (Expedient núm 2770-0001/2021). Intervenció ha
emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 338 - 2260901. La Junta de Govern
Local, per unanimitat, aprova la despesa.
EXPEDIENT NÚM 2864-0027/2021
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 120/2021, de
215,80 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, pel transport i habitatge 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, aprova l’ajut econòmic núm 121/2021, de
200 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, per la compra de carbó.
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, aprova l’ajut econòmic núm 122/2021, de
150 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 lloguer. 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, aprova l’ajut econòmic núm 122/2021, de
150 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 comprar a la farmàcia i
llenya. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000.
22. TEMES URGENTS
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent:
APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ
TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE CRÈDITS INCOBRABLES QUE
CORRESPON A L’ANY 2021 (EXPEDIENT NÚM 2063 – 0003/2021)
Segons la proposta de crèdit incobrables núm 21002, de 566,30 euros. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, aprova la proposta de crèdits incobrables per 566,30
euros.
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Segons la proposta de crèdit incobrables número 21003, per 12.862,25 euros. La
Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la proposta de crèdits incobrables per
12.862,25 euros.
Segons la proposta de crèdit incobrables núm 21004, per import de 6.658,91 euros.La
Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la proposta de crèdits incobrables de
967,39 euros.
Segons la proposta de crèdit incobrables núm 21005, per 1.471,26 euros. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, aprova la proposta de crèdits incobrables per 1.471,26
euros.
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent:
APROVAR, SI ESCAU, LA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ ANIMALISTA DE CENTELLES
(EXPEDIENT NÚM 2244-0005/2021)
Associació Animalista de Centelles presenta La Memòria de l’any 2020 de les
activitats que porta a terme en el municipi, relativa a la dedicació a la protecció i
defensa dels animals i medi ambient, formada per socis i voluntaris. Intervenció ha
emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 3111 - 48000. La Junta de Govern
Local, per unanimitat, concedeix a l’Associació Animalista de Centelles una
subvenció, per import de 1.000 euros per les activitats que porta a terme al municipi.
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent:
APROVAR, SI ESCAU, LA DESPESA I EL PAGAMENT
Segons la proposta de despesa presentada per la regidora de Festes, relativa a la
realització del senyal i emissió en directe per TDT i Streaming de la Festa del Pi, el dia
30 de desembre de 2021, per EL 9 TV, per 2.299 euros (Expedient núm 30370003/2021). Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 338 2260907. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.
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 (...)
La secretària accidental

Vist i plau
L’alcalde
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