EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 DE MARÇ DE 2021
ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES
DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 6. Caràcter: ordinària. Data: 17/3/2021. 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
Francesc d’A. Serras Ortuño, secretari.

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 3 DE MARÇ DE 2021
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 3 de març 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. 2414-0110/2020 (...) per arranjar la paret de tanca, al carrer St Joan.
Expedient núm. 2414-0028/2021 (...) per arranjar la teulada i canviar la canal, al carrer
de Jesús.
Expedient núm. 2414-0029/2021 (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al
carrer del Puigsagordi.
Expedient núm. 2414-0030/2021 (...) per arranjar l’arrebossat de la façana, al carrer
del Congost.
Expedient núm. 2414-0032/2021 (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al
carrer dels Galejadors. No obstant, es condiciona a què el termini per portar a terme
les obres és del 18 al 25 de març, d’acord amb la subvenció de la Diputació de
Barcelona de l’any 2021 un cop finalitzades haurà de presentar la factura a
l’Ajuntament.
2.2 PRÒRROGA D’OBRES
Expedient núm. 2413-0004/2020 (...) per construir un habitatge aïllat, a l’avinguda de
Rodolf Batlle. D’acord amb l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 8 de març de
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2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, concedeix (...) una pròrroga fins el 4
de març de 2022, a la llicència esmentada (...) no obstant, abans de fer la connexió a
la xarxa del clavegueram ho haurà de concretar amb els serveis tècnics municipals,
així com la reposició de la vorera.
3. APROVAR, SI ESCAU, L’APORTACIÓ AL CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE L’ANY 2020 (EXPEDIENT NÚM. 13760003/2020)
Consorci per a la Normalització Lingüística sol·licita que es faci efectiva
l’aportació de l’any 2020, per 10.443,11 euros (Expedient núm. 1376-0003/2020).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es faci efectiva la quantitat que
correspon a l’aportació de l’any 2020 i es passi a Tresoreria perquè faci el pagament.
4. APROVAR, SI ESCAU, L’ADDENDA DE L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI TIPUS
SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LES FUNCIONS D’ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ
ECONÒMICA LOCAL (ASGEL) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
(EXPEDIENT NÚM. 1376-0004/2021)
Segons l’Addenda de l’actualització del Conveni tipus sobre l’assumpció de les
funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de
Barcelona (Expedient núm. 1376-0004/2021). La Junta de Govern Local, per
unanimitat, adopta els acords: Aprovar l’Addenda de l’actualització del Conveni tipus
sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL)
per la Diputació de Barcelona. Facultar l’alcalde per a la documentació que sigui
necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord. (...)
5. APROVAR, SI ESCAU, LA RECLAMACIÓ DE DANYS PELS DESPERFECTES
OCASIONATS PEL CLUB TEIÀ FUTBOL CINC (EXPEDIENT NÚM. 16080001/2020)
Vist l’informe de 27 d’octubre de 2020, del tècnic d’esports municipal de l’Ajuntament.
Vist que en Junta de Govern de 2 de desembre de 2020 es va acordar incoar un
procediment administratiu de reclamació pels danys soferts als equipaments públics
municipals pel Teià Futbol Cinc, referits a l’informe del servei municipal d’Esports de
la Corporació als efectes de determinar el responsable dels mateixos per exigir el
rescabalament de les despeses necessàries per a la seva deguda reposició i conferir
un termini de 15 dies hàbils al presumpte responsable dels danys valorats, el
trencament d’una paperera de plàstic i la seva corresponent substitució, per 28,87€
IVA inclòs, a efectes d’al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin
pertinents. Vist que el 15 de desembre de 2020, el Teià Futbol Cinc ha presentat una

al·legació mostrant la disconformitat amb la valoració dels danys ocasionats (…)

La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Reclamar novament el
pagament de la substitució de la paperera danyada en el Pavelló Municipal d’Esports
de Centelles. Notificar el present acord a Teià Futbol Cinc (...).Informar al Teià Futbol
2

Cinc que l’expedient de reclamació per danys referit a l’encapçalament de la present
resolució es troba a la seva disposició als efectes d’obtenció dels antecedents,
informes i documentació que sustenta la present reclamació.
6. APROVAR, SI ESCAU, EL FRACCIONAMENT I L’AJORNAMENT DE LES QUOTES
DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR XV, CIUTAT
JARDÍ, SANT PAU, FASE 1 A (EXPEDIENT NÚM. 2058-0001/2021)
(...) propietària de la parc PR29, comunica que donada la seva situació econòmica
actual no pot afrontar els pagaments de la quota de les obres d’urbanització del Sector
XV, Sant Pau, fase 1A en deu anys i sol·licita que se li concedeixi el fraccionament i
l’ajornament en un termini més llarg i liquidar el deute quan vengui la casa. Atès que la
propietària haurà de presentar documentació, la qual serà estudiarà per l’Àrea de
Serveis Socials de l’Ajuntament i la Junta de Govern Local resoldrà d’acord amb als
informes de Serveis Socials. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els
acords: Requerir a (...) propietària de la parcel·la PR29, que en el termini de 30 dies a
comptar des de la recepció de l’acord aporti la documentació que consta en l’annex
adjunt. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.
(...) propietària de la parc PR77, sol·licita el fraccionament i l’ajornament fins a 60
mesos de la quota de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A. Atès
que la interessada el 21 d’octubre de 2020 havia sol·licitat el fraccionament i
l’ajornament més de 60 mesos, i es va aprovar per la Junta de Govern Local del 16 de
desembre de 2020. Atès que la concessió del fraccionament ve condicionada per la
presentació d’un aval o una declaració responsable per la propietària. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Deixar sense efecte l’acord de la
Junta de Govern Local del 16 de desembre de 2020 i concedir a (...), propietària de la
parcel·la PR77, el fraccionament i l’ajornament de la quota de les obres d’urbanització
(...) sempre i quan presenti l’aval o declaració responsable en el termini de 30 dies a
comptar des de la recepció de l’acord. Les quotes s’hauran d’abonar mitjançant un
ingrés en el compte (...) a nom de l’Ajuntament de Centelles. Notificar la part
dispositiva de l’acord a la persona interessada.
(...) propietaris de la parc PR66, sol·liciten el fraccionament i l’ajornament fins a 60
mesos de la quota de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A. Atès
que la concessió del fraccionament ve condicionada per la presentació d’un aval o una
declaració responsable per les persones propietàries. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, adopta els acords: Concedir a (...), propietaris de la parc PR66, el
fraccionament i l’ajornament de la quota de les obres d’urbanització del Sector XV de
Sant Pau, fase 1A, sempre i quan presentin l’aval o declaració responsable en el termini
de 30 dies a comptar des de la recepció de l’acord. Les quotes s’hauran d’abonar
mitjançant un ingrés en el compte (...) a nom de l’Ajuntament de Centelles. Notificar la
part dispositiva de l’acord a les persones interessades.
(...) propietari de la parc PR16, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la quota de
les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 110 mesos.D’acord amb
l’informe socioeconòmic, de 19 de febrer de 2021. La Junta de Govern Local, per
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unanimitat, adopta els acords: Concedir a (...) propietari de la parc PR16, el
fraccionament i l’ajornament de la quota de les obres d’urbanització del Sector XV de
Sant Pau, fase 1A en 110 mesos. Les quotes s’hauran d’abonar mitjançant un ingrés
en el compte (...) a nom de l’Ajuntament de Centelles. Notificar la part dispositiva de
l’acord a la persona interessada.
(...) propietària de la parc PR09, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la quota
de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 120 mesos. D’acord
amb l’informe socioeconòmic, de 7 de març de 2021. Atès que la concessió del
fraccionament ve condicionada per la presentació d’un aval o una declaració
responsable per part de la propietària. La Junta de Govern Local, per unanimitat,
adopta els acords: Concedir a (...) propietària de la parc PR09, el fraccionament i
l’ajornament de la quota de les obres d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase
1A en 120 mesos, sempre i quan presenti l’aval o declaració responsable en el termini
de 30 dies a comptar des de la recepció de l’acord. Les quotes s’hauran d’abonar
mitjançant un ingrés en el compte (...) a nom de l’Ajuntament de Centelles. Notificar la
part dispositiva de l’acord a la persona interessada.
(...) propietari de la parc PR48, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la quota de
les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 120 mesos. D’acord amb
l’informe socioeconòmic, de 13 de març de 2021. Atès que la concessió del
fraccionament ve condicionada per la presentació d’un aval o una declaració
responsable per part de la propietària. La Junta de Govern Local, per unanimitat,
adopta els acords: Concedir a (...), propietari de la parc PR48, el fraccionament i
l’ajornament de la quota de les obres d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase
1A en 120 mesos, sempre i quan presenti l’aval o declaració responsable en el termini
de 30 dies a comptar des de la recepció de l’acord. Les quotes s’hauran d’abonar
mitjançant un ingrés en el compte número (...) a nom de l’Ajuntament de Centelles,.
Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.
(...) propietari de la parc PR65, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la quota de
les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en mensualitats de 80 euros,
manifestant la possibilitat de pagar més quantitat més endavant. D’acord amb
l’informe socioeconòmic, de 13 de març de 2021. Atès que la concessió del
fraccionament ve condicionada per la presentació d’un aval o una declaració
responsable per part del propietari. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta
els acords: Concedir a (...) propietari de la parc PR65, el fraccionament i l’ajornament
de la quota de les obres d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase 1A en 120
mesos, sempre i quan presenti l’aval o declaració responsable en el termini de 30 dies
a comptar des de la recepció de l’acord. Les quotes s’hauran d’abonar mitjançant un
ingrés en el compte (...) de l’Ajuntament de Centelles (...). Notificar la part dispositiva
de l’acord a la persona interessada.
(...) propietària de la parc PR08, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la quota
de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 120 mesos. D’acord
amb l’informe socioeconòmic, de 13 de març de 2021. Atès que la concessió del
fraccionament ve condicionada per la presentació d’un aval o una declaració
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responsable per part de la propietària. La Junta de Govern Local, per unanimitat,
adopta els acords: Concedir a (...) propietària de la parc PR08, el fraccionament i
l’ajornament de la quota de les obres d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase
1A en 120 mesos, sempre i quan presenti l’aval o declaració responsable en el termini
de 30 dies a comptar des de la recepció de l’acord. Les quotes s’hauran d’abonar
mitjançant un ingrés en el compte (...) de l’Ajuntament de Centelles. Notificar la part
dispositiva de l’acord a la persona interessada.
(...) propietari de la parc PR59, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la quota de
les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 120 mesos. D’acord amb
l’informe socioeconòmic, de 10 de març de 2021. Atès que la concessió del
fraccionament ve condicionada per la presentació d’un aval o una declaració
responsable per part del propietari. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta
els acords: Concedir a (...) propietari de la parc PR59, el fraccionament i l’ajornament
de la quota de les obres d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase 1A en 120
mesos, sempre i quan presenti l’aval o declaració responsable en el termini de 30 dies
a comptar des de la recepció de l’acord. Les quotes s’hauran d’abonar mitjançant un
ingrés en el compte (...) de l’Ajuntament de Centelles. Notificar la part dispositiva de
l’acord a la persona interessada.
(...) propietari de la parc PR37, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la quota de
les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 120 mesos. D’acord amb
l’informe socioeconòmic, de 7 de març de 2021. Atès que la concessió del
fraccionament ve condicionada per la presentació d’un aval o una declaració
responsable per part del propietari. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta
els acords: Concedir a (...) propietari de la parc PR37, el fraccionament i l’ajornament
de la quota de les obres d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase 1A en 120
mesos, sempre i quan presenti l’aval o declaració responsable en el termini de 30 dies
a comptar des de la recepció de l’acord. Les quotes s’hauran d’abonar mitjançant un
ingrés en el compte (...) a nom de l’Ajuntament de Centelles. Notificar la part
dispositiva de l’acord a la persona interessada.
7. APROVAR, SI ESCAU, EL CANVI DE NOM DELS NÍNXOLS DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL (EXPEDIENT NÚM 2912-0001/2020)
(...) hereves dels nínxols 153, 193 i 299 del Cementiri Municipal, sol·liciten la cessió
dels números 193 i 299 a favor de l’Ajuntament i el número 153 a favor de (...). D’acord
amb l’informe del responsable de l’Àrea de padrons del Cementiri municipal, de 8 de
març de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Deixar sense efecte
la concessió dels nínxols 193 i 299, sol·licitada per (...). Expedir un nou títol del nínxol
153 del Cementiri municipal a favor (...). Notificar la part dispositiva de l’acord.
Evelia González Santos, hereva universal, sol·licita el canvi de nom del nínxol número
555 del Cementiri municipal. D’acord amb l’informe favorable del responsable de
l’Àrea de padrons, de 8 de març de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda que s’expedeixi un nou títol del nínxol (...).
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(...) hereva universal, sol·licita el canvi de nom del nínxol núm. 647 del Cementiri
municipal. D’acord amb l’informe favorable del responsable de l’Àrea de padrons, de
8 de març de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que s’expedeixi
un nou títol del nínxol (...).
(...) hereu universal, sol·licita el canvi de nom dels nínxols núm. 356, 54 del bloc J i
18 del bloc K del Cementiri municipal. D’acord amb l’informe favorable del
responsable de l’Àrea de padrons, de 8 de març de 2021. La Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda que s’expedeixin uns nous títols dels nínxols (...).
(...) hereva universal, sol·licita el canvi de nom del nínxol núm. 55 del bloc J del
Cementiri municipal.D’acord amb l’informe favorable del responsable de l’Àrea de
padrons, de 8 de març de 2021.La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que
s’expedeixi un nou títol del nínxol (...).
(...) hereva universal, sol·licita el canvi de nom del nínxol núm. 74 del bloc J del
Cementiri municipal. D’acord amb l’informe favorable del responsable de l’Àrea de
padrons, de 5 de març de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que
s’expedeixi un nou títol del nínxol (...).
8. TEMES URGENTS
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent (...) que s’aprova per unanimitat.
APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRA PER ARRANJAR EL TRAM DEL
TORRENT QUE VA DES DEL CARRER DEL ROURE A LA SUBESTACIÓ ELÈCTRICA BANYERES
(EXPEDIENT NÚM. 1387-0001/2021)
Atès l’informe de l’arquitecta municipal, de 17 de març de 2021, relatiu a l’obra d’Arranjar el
tram del torrent que va des del carrer del Roure a la subestació elèctrica Banyeres (Expedient
núm. 1387-0001/2021). Atès que hi ha les següents ofertes: El Roc Gros, SL, per import de
4.900 euros (IVA exclòs). Excavacions Joan Fradera, per import de 5.500 euros (IVA exclòs).
Excavacions Cabreres, SL, per import de 5.900 euros (IVA exclòs) Atès que Intervenció ha
emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost
municipal, aplicació pressupostària 1533 - 21000. 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, adopta els acords: Adjudicar la contractació, mitjançant
un contracte d’obra d’Arranjar el tram del torrent que va des del carrer del Roure a la subestació
elèctrica Banyeres, a l’empresa El Roc Gros, SL, per import de 5.929 euros (IVA inclòs).
Facultar l’alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària. (...)
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 20,50 hores i acorda la
redacció de l’esborrany de l’acta (...) , i com a secretari estenc aquesta acta.
El secretari

Vist i plau

L’alcalde
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