EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19 DE MAIG
DE 2021 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 21 D’ABRIL, DE PROTECCIÓ
DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió Número: 10. Caràcter: ordinària. Data: 19/5/2021. 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 5 DE MAIG DE 2021
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 5 de maig de
2021 que s’aprova per unanimitat.
2. LLICÈNCIES
EXPEDIENT NÚM 2338-0003/2021 (...) en representació del bar El Turó, sol·licita
autorització per col·locar taules i cadires, a l’avinguda Ildefons Cerdà. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Requerir (...) en representació del bar
El Turó, perquè presenti el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil.
Autoritzar a (...) per col·locar 3 mòduls petits, des del 18 de maig 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 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. Requerir a (...) perquè faci el pagament de l’ocupació
de la via pública de 2021, per 43 euros, atorgant-li un termini de pagament en voluntària
d’acord amb el Reglament General de Recaptació. Notificar la part dispositiva de
l’acord a la interessada.
EXPEDIENT NÚM. 2338-0004/2021 (...) en representació del bar Can Pequeño,
sol·licita autorització per col·locar taules i cadires, al Passeig. La Junta de Govern
Local, per unanimitat, adopta els acords: Requerir a (...) perquè presenti el rebut anual
de l’assegurança de responsabilitat civil. Autoritzar a (...) en representació del bar Can
Pequeño, per col·locar 18 mòduls mitjans, des de l’1 de maig 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 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
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veïnat es revocarà l’autorització concedida. Requerir a (...), perquè faci el pagament de
l’ocupació de la via pública de l’any 2021, de 483,56 euros, atorgant-li un termini de
pagament en voluntària d’acord amb el Reglament General de Recaptació. Notificar la
part dispositiva de l’acord a l’interessat.
EXPEDIENT NÚM 2338-0005/2021 (...) en representació del bar La Violeta, sol·licita
autorització per col·locar taules i cadires, al Passeig. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, adopta els acords: Requerir a (...) perquè presenti el rebut anual de
l’assegurança de responsabilitat civil. Autoritzar a (...) per col·locar 19 mòduls mitjans,
des de l’1 de maig 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 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 l’ocupació de la via pública de 2021, de 509,76 euros,
atorgant-li un termini de pagament en voluntària d’acord amb el Reglament General de
Recaptació. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat.
EXPEDIENT NÚM 2338-0006/2021 (...) en representació del bar La Sagrera, sol·licita
autorització per col·locar taules i cadires, al carrer del Centre. La Junta de Govern
Local, per unanimitat, adopta els acords: Requerir a (...) perquè presenti el rebut anual
de l’assegurança de responsabilitat civil. Autoritzar a (...) per col·locar 10 mòduls
grans i 2 mòduls petits, des de l’1 de maig 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 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 l’ocupació de la
via pública de l’any 2021, de 490,05 euros, atorgant-li un termini de pagament en
voluntària d’acord amb el Reglament General de Recaptació. Notificar la part
dispositiva de l’acord a la interessada.
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 2413-0002/2021 (...) per rehabilitar la coberta de l’edifici, al carrer
de l’Hospital. No obstant, es condiciona al compliments de la normativa vigent.
EXPEDIENT NÚM 2414-0124/2020 (...) per arranjar al bany, a la masia Les Canes.
EXPEDIENT NÚM 2414-0035/2021 (...) per instal·lar plaques fotovoltaiques de 7,2
kWp per autoconsum a la coberta de l’habitatge unifamiliar aïllat, al carrer de
Tarragona. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent.
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EXPEDIENT NÚM 2414-0051/2021 (...) per arranjar la cuina, al carrer de Jesús.
EXPEDIENT NÚM 2414-0052/2021 (...) per fer un bany petit al garatge, al carrer de
Josep M. Gely i Vilar.
EXPEDIENT NÚM 2414-0053/2021 (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al
carrer de la Font Calenta.
EXPEDIENT NÚM 2414-0054/2021(...) en representació de la Comunitat de
propietaris, per arranjar dues terrasses de l’edifici al carrer de Sant Josep.
EXPEDIENT NÚM 2414-0055/2021. Electradistribució Centelles, SLU per fer l’estesa
soterrada de fibra òptica, al carrer de Josep Falgueras Pujol.
EXPEDIENT NÚM 2414-0060/2021. Nedgia Catalunya, SA per fer una rasa i la
connexió de servei, al carrer del Socós. No obstant, es condiciona al compliment de la
normativa vigent.
EXPEDIENT NÚM 2414-0061/2021 (...) per arranjar el bany i pintar la façana, al carrer
de Tarragona. (...) s’absté de la votació per ser part interessada.
Expedient núm 2414-0062. Nedgia Catalunya, SA per fer una rasa i la connexió de
servei, al carrer de Fortià Solà. No obstant, es condiciona al compliment de la
normativa vigent.
EXPEDIENT NÚM 2413-0016/2020 (...) per construir un habitatge aïllat, al carrer del
Roure, i carretera de Banyeres. D’acord amb l’informe de l’arquitecta municipal, de 4
de maig de 202.La Junta de Govern Local, per unanimitat, es dona per assabentada(...)
3. APROVAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, DE LA SUBVENCIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA
DEL CURS 2018 – 2019 (EXPEDIENT NÚM 2240-0028/2021).
Segons la proposta presentada per la regidora de Cultura, relativa a la Resolució del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per tal de presentar la
sol·licitud per participar a la Convocatòria pública per a la concessió de subvencions,
al ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la
seva titularitat, del curs 2018 – 2019 (Expedient núm 2240-0028/2021). La Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda sol·licitar al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, la subvenció de l’Escola de música del curs 2018 – 2019.
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4. APROVAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, DE LA SUBVENCIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA
DEL CURS 2019 – 2020 (EXPEDIENT NÚM 2240-0027/2021).
Segons la proposta presentada per la regidora de Cultura, relativa a la Resolució del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per tal de presentar la
sol·licitud per participar a la Convocatòria pública per a la concessió de subvencions,
al ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de música de la
seva titularitat, del curs 2019 – 2020 (Expedient núm 2240-0027/2021). La Junta de
Govern Local, per unanimitat acorda sol·licitar al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, la subvenció de l’Escola de música del curs 2019 – 2020.
5. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES ANALÍTIQUES
PRESENTADES PER AGBAR (EXPEDIENT NÚM 2512-0002/2021)

D’AIGUA

Expedient núm 2512-0002/2021. Agbar, presenta les analítiques dels mesos de
febrer i març. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
6. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES ANALÍTIQUES
PRESENTADES PER AGBAR (EXPEDIENT NÚM 2512-0003/2021).

D’AIGUA

Expedient núm 2512-0003/2021. Agbar, presenta les analítiques dels mesos de
febrer i abril. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
7. APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ NÚM 1 DEL 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 1 de l’obra denominada Projecte d’urbanització del Pla
Parcial del sector XV – Ciutat Jardí – Sant Pau, Fase I (A), de 69.913,42 euros,
presentada per l’empresa Construccions Deumal, SA. Atès l’informe favorable de
l’arquitecta municipal de 12 de maig de 2021. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, aprova íntegrament la certificació.
8. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES REGULADORES DE LA CAMPANYA
COMERCIAL “20.000 MOTIUS PER COMPRAR A CENTELLES” (EXPEDIENT
NÚM 2612-0001/2021).
Segons les Bases reguladores de la Campanya Comercial “20.000 Motius per comprar
A Centelles”, presentades pel regidor de Promoció Econòmica i Comerç. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar les Bases reguladores de la
Campanya Comercial “20.000 Motius per comprar a Centelles”, donar la màxima
difusió a la pàgina web de l’Ajuntament. (...)
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9. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES DE L’11A CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ
COMERCIAL DINS DE LA XARXA DE BARRIS ANTICS AMB PROJECTES “MOLT
PER DESCOBRIR, MOLT PER OFERIR” (EXPEDIENT NÚM 2612-0002/2021)
Segons les Bases de l’11a campanya de dinamització comercial dins de la xarxa de
Barris antics amb projectes “Molt per descobrir, molt per oferir”, presentades pel
regidor de Promoció Econòmica i Comerç. La Junta de Govern Local, per unanimitat,
adopta els acords: Aprovar les Bases de l’11a campanya de dinamització comercial
dins de la xarxa de Barris antics amb projectes “Molt per descobrir, molt per oferir”.
Donar la màxima difusió a la pàgina web de l’Ajuntament. (...)
10. APROVAR,
SI
ESCAU,
EL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE BALENYÀ I
CENTELLES, PER REALITZAR ELS TREBALLS D’EXCAVACIÓ, RESTAURACIÓ I
VALORITZACIÓ DE LA VIA ROMANA ENTRE ELS DOS MUNICIPIS (EXPEDIENT
NÚM 2776-0001/2021).
Segons la proposta presentada per la regidora de Cultura, relativa al Conveni de
col·laboració interadministrativa entre els ajuntaments de Balenyà i Centelles, per
realitzar els treballs d’excavació, restauració i valorització de la via romana entre els
dos municipis. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar
el Conveni de col·laboració interadministrativa entre els ajuntaments de Balenyà i
Centelles, per realitzar els treballs esmentats. Facultar l’alcalde per a la signatura de
tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord. (...)
11. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI PER LA CREACIÓ
D’UN CURTMETRATGE I LA DINAMITZACIÓ DELS CENTRES ESCOLARS
(EXPEDIENT NÚM 2795-0001/2021).
Segons la proposta presentada pel regidor d’Educació per la Creació d’un curtmetratge
i la dinamització dels centres escolars (Expedient núm 2795-0001/2021). Atès que hi
ha l’oferta presentada per l’empresa Inner, per 2.500 euros (IVA inclòs). Atès que
estem davant un contracte menor de servei, que no supera els 15.000 euros, ni l’any
de durada (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Adjudicar mitjançant
un contracte menor de servei, per la Creació d’un curtmetratge i la dinamització dels
centres escolars, en concret 6 tallers destinats a 1r d’ESO dels centres d’educació
Institut Pere Barnils i l’escola Sagrats Cors, per sensibilitzar sobre la dislèxia i altres
transtorns d’aprenentatge, a l’empresa INNER. Aprovar la despesa amb càrrec a la
partida 920 - 22699 del Pressupost municipal de l’exercici 2021. (...)
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12. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ CASAL D’ESTIU DE CENTELLES (EXPEDIENT
NÚM 2795-0002/2021).
Segons el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació Casal d’Estiu per
portar a terme el Casal d’estiu de l’any 2021 (Expedient núm 2795-0002/2021). La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació Casal d’Estiu 2021 per portar a terme el
Casal d’estiu de l’any 2021 (Expedient núm 2795-0002/2021). Aprovar una aportació
econòmica inicial de 14.000 euros en concepte d’organització del Casal d’estiu, a
càrrec de la partida 323 – 2269903 del Pressupost municipal de l’exercici 2021. La
regidora de Benestar Social és l’encarregada de donar els ajuts a les famílies amb
necessitats específiques per cobrir les quotes d’inscripció, a càrrec de la partida
d’Ajuts socials de l’Àrea de Benestar Social. Cal presentar un certificat de la totalitat
d’ingressos i de despeses del Casal d’estiu i una factura per l’import final acordat. Cal
presentar un certificat de la totalitat d’ingressos i de despeses del Casal d’estiu i una
factura per l’import final acordat. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la
documentació que calgui. Que es publiqui al tauler d’edictes i a la pàgina web de
l’Ajuntament. Notificar la part dispositiva de l’acord. (...)
13. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
EXPEDIENT NÚM 2910-0002/2021
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa segons la proposta
presentada per (...) del programa del Dia Mundial de les persones refugiades i la
despesa per portar a terme accions que es faran el 20 de juny, de 1.468 euros.
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 338 - 2260904.
EXPEDIENT NÚM 2864-0009/2021
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 26/2021, per
import 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 quota de l’escola
abonar directament a l’escola Ildefons Cerdà Intervenció ha emès un informe on diu
que hi ha consignació pressupostària suficient al Pressupost municipal, aplicació
pressupostària 231 – 480000.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 45/2021, per
import de 149 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 material escolar a
abonar directament a l’escola Sagrats Cors. Intervenció ha emès un informe on diu
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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 46/2021, de 35
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 que gestionarà
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 47/2021, 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 la compra de gasoil 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.
EXPEDIENT NÚMERO 2867-0005/2020
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa presentada per la regidora
d’Igualtat, relativa a la compra d’una carpa per l’Associació Dones de Centelles, per
950,33 euros. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 2269901.
14. TEMES URGENTS
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent
APROVAR, SI ESCAU, DESPESES I PAGAMENTS (EXPEDIENT NÚM 2867-0004/2021)
Segons la proposta presentada per la regidora d’Igualtat, sobre la sessió informativa
dels Plans interns d’igualtat. Una oportunitat per incrementar el compte de resultats
que es farà l’1 de juny al Casal Francesc Macià, per 300 euros. Intervenció ha emès un
informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost
municipal, aplicació pressupostària 231 - 2269901.La Junta de Govern Local, per
unanimitat, aprova la despesa.
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 21 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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