EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 1 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: 20. Caràcter: ordinària. Data: 1/12/2021. 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 17 DE NOVEMBRE DE
2021
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 10 de
novembre de 2021 que s’aprova per unanimitat.
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
EXPEDIENT NÚM 1314-0043/2021
(...) sol·licita autorització per reproduir amb bona resolució el plànol “Casa
Consistorial para la Fidelísima Villa de Centellas” de novembre de 1905 de l’arquitecte
Salvador Oller Padrol per la seva publicació en un llibre sobre l’arquitecte. Segons la
proposta de la regidora de Cultura, de 23 de novembre de 2021. La Junta de Govern
Local, per unanimitat, adopta: Autoritzar a (...) la reproducció del plànol per la seva
inclusió al llibre. L’Ajuntament farà la reproducció amb mitjans propis per assegurar
la preservació del document original i que aquesta sigui de qualitat per la finalitat per
la que es sol·licita. Que el document aparegui referenciat a la publicació. Considerar
que aquesta actuació tindrà com a objectiu donar a conèixer la figura i obra de
l’arquitecte Salvador Oller Padrol, nomenat fill adoptiu de la vila el 1904, concretant
amb l’autora la futura presentació del llibre a Centelles.
EXPEDIENT NÚM 2413-0024/2018
(...) sol·licita una inspecció pels serveis tècnics municipals, relativa a les obres que
s’estan executant a la finca de la plaça Major. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, adopta: Notificar a (...) la paralització provisional de la Llicència d’obres
núm 2413-0024/2018, ja que les obres no s’adapten a la llicència concedida per la
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Junta de Govern Local, del 12 de desembre de 2018. Notificar a (...) que te tota la
documentació sol·licitada a les oficines municipals, al Departaments dels Serveis
Tècnics Municipals, ja que no es pot donar cap expedient si no és la persona
propietària de la finca. Notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada.
3. LLICÈNCIES
EXPEDIENT NÚM 2412-0007/2021 (...) per la divisió horitzontal de la finca del carrer
de la Mare de Déu de Montserrat per formar 5 finques independents (...). La Junta de
Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Autoritzar a (...) la divisió horitzontal
de la finca del carrer de la Mare de Déu de Montserrat. Notificar la part dispositiva de
l’acord.
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 2413-0033/2021(...) per ampliar i rehabilitar l’habitatge unifamiliar
entre mitgeres, al carrer de Sant Ignasi de Loiola. No obstant, es condiciona al
compliment de la normativa vigent (...).
EXPEDIENT NÚM 2414-0040/2021 (...) en representació d’Electromecànica Cima,
SL, per la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum, amb 9 planells a la coberta de
l’habitatge, al carrer de Jaume Guinovart. 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 2414-0058/2021(...) per arranjar la cuina, col·locar un plat de dutxa
al jardí i fer un mur, al carrer de la Saleta, de la urbanització de Sant Pau. (...)
EXPEDIENT NÚM 2414-0091/2021(...) per arranjar la teulada, al carrer del Congost,
de la urbanització de Sant Pau.
EXPEDIENT NÚM 2414-0112/2021(...) per substituir i arranjar les bigues, al carrer del
Socós.
EXPEDIENT NÚM 2414-0123/2021(...) per la instal·lació solar fotovoltaica
d’autoconsum, amb 9 planells a la coberta de l’habitatge, al carrer de Barcelona. (...)
EXPEDIENT NÚMERO 2414-0124/2021. Nedgia Catalunya, SA per arranjar la
connexió del servei, al carrer de Sant Martí. (...)
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EXPEDIENT NÚM 2414-0128/2021 (...) per construir una piscina de polièster, al carrer
de l’Estació.
3.1 PRÒRROGUES D’OBRES
EXPEDIENT NÚM 2413-0024/2018 (...) per rehabilitar i ampliar l’edifici plurifamiliar, a
la plaça Major. D’acord amb l’informe desfavorable de l’arquitecta tècnica municipal,
de 14 de setembre de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta:
Denegar a (...) la pròrroga de la llicència d’obres nú 2413-0024/2018, ja que les obres
no s’adapten a la llicència concedida per la Junta de Govern Local, del dia de
desembre de 2018. Notificar a (...) la paralització provisional de la Llicència d’obres
núm 2413-0024/2018 i donar-li audiència perquè en el termini de 15 dies, a comptar
des de la recepció de l’acord, comparegui davant dels Serveis Tècnics Municipals i
justifiqui les obres fora de cobertura de la llicència concedida. Requerir a (...) perquè
presenti la documentació que justifiqui els canvis de la teulada i s’adaptin a la
normativa vigent. Requerir novament a (...) perquè presenti el Full d’acceptació del
dret de volada sobre la finca veïna, signat pels dos propietaris, ja que ha executat les
obres i no ha presentat la documentació requerida en la concessió de la llicència
d’obres. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat.
EXPEDIENT NÚM 2414-0072/2019 (...) per fer la tanca perimetral de les parcel·les
PR94 i PR95, al passeig de Tagamanent i carrer del Congost de la urbanització de Sant
Pau. D’acord amb l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 17 de novembre de
2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat, concedeix a (...) una pròrroga fins el
2 d’octubre de 2022 a la llicència d’obres núm 2414-0072/2019.
4. REQUERIMENTS
EXPEDIENT NÚM 2997-0032/2021 (...) comunica l’estat d’abandonament en que es
troba la finca en construcció, del carrer de Jesús des de l’any 2008 que va començar
la crisi. 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 (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Requerir a Divaran
Propiedad, SA perquè en el 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 L’INFORME DE LES ANALÍTIQUES
PRESENTADES PER AGBAR (EXPEDIENT NÚM 2512-0010/2021).

D’AIGUA

Expedient núm 2512-0010/2021. Agbar, presenta les analítiques dels mesos de juliol,
agost i setembre. D’acord amb l’informe del Tècnic del Servei d’assistència de la
regidoria de Medi Ambient.La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
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6. APROVAR, SI ESCAU L’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
PUBLICOPRIVAT DEL PROJECTE DE CIRCUIT ESTABLE DE CINEMA CATALÀ
“CICLE GAUDÍ” DE L’ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ PER A L’ANY 2022
(EXPEDIENT NÚM 2749-0004/2021).
L’Ajuntament de Centelles aposta per promoure la cultura cinematogràfica en català
així com de donar el suport permanent a totes aquelles iniciatives encaminades a la
seva promoció arreu del territori de Catalunya. La corporació comparteix amb
l’Acadèmia del Cinema Català la intenció inequívoca de dur a terme accions concretes
que contribueixin a la protecció i promoció del cinema en llengua catalana.Atès que
l’Acadèmia del Cinema Català ha proposat un conveni de col·laboració públic privat
encaminat a la promoció, el suport i l’impuls del cinema en català al municipi de
Centelles.La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament de Centelles al conveni de col·laboració amb l’Acadèmia del Cinema
Català. Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni de col·laboració, així com per
a realitzar les gestions, si s’escau, que resultin necessàries per a formalitzar-lo. Donar
trasllat de l’acord a l’Acadèmia del Cinema Català. (...)
7. APROVAR, SI ESCAU, L’APORTACIÓ ECONÒMICA PELS PROJECTES DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2021 DEL FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ (EXPEDIENT NÚM 2910-0004/2021)
Un cop valorats els projectes d’ajuda al desenvolupament presentats a l’Ajuntament
per l’any 2021, la Taula de cooperació i solidaritat, i segons la proposta de la
presidenta del Consell municipal de Cooperació i Solidaritat, en concret:
Nom Projecte
País
1 Projecte 3315: Fortalecer el desarrollo de Nicaragua
conocimientos de Estudiantes
2 Projecte: 3615. Assessorament, Suport
legal
i
acompanyament
per la
mobilització política cap a persones
refugiades
en
situació
irregular
encallades a la illa grega de Lesbos
3 Projecte: 3148. Manteniment del
laboratori i de la producció local de
medicaments
essencials
als
campaments de refugiats Sahrauís a
Tindouf, de Medicus Mundi Mediterrània.

Pressupost
Aportació proposada: 5.000
euros

Àsia/Europa Aportació proposada: 7.000
euros

Camps de Aportació proposada: 7.000
Refugiats
euros
Sahrauis –
Sàhara
Occidental

Atès que Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 48001. La Junta
de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa per import de 19.000 euros.
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8. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
EXPEDIENT NÚM 2864-0026/2021
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 113/2021, de
110 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 d’unes ulleres a
abonar directament a l’Òptica Castanyer. 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 114/2021, de
78 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, en concret aplicació
pressupostària 231 – 480000.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 115/2021, de
120,58 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 la
usuària. 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 116/2021, de
47 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 a l’Escola d’Adults.
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 117/2021, de
99,80 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, per les quotes escolars a abonar
a l’Escola d’Ildefons Cerdà. 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 118/2021
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 beca per anar a la piscina.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 119/2021, de
10 euros pel transport, a gestionar directament pels Serveis Socials. Intervenció ha
emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000.
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9. TEMES URGENTS
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent
APROVAR, SI ESCAU, LA DESPES I EL PAGAMENT (Expedient núm 2749-0005/2021)
Segons la proposta de despesa presentada per la regidora de Cultura, relativa a la
despesa de les Vesprades de tardor 2021, per 5.868,50 euros (Expedient núm 27490005/2021). Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 338 2260905.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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