EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 D’ABRIL DE
2021 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 21 D’ABRIL, DE PROTECCIÓ DE
DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 8. Caràcter: ordinària. Data: 21/4/2021. 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 7 D’ABRIL DE 2021
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 7 d’abril de
2021 que s’aprova per unanimitat.
2. LLICÈNCIES
EXPEDIENT NÚM. 2338-0001/2021 (...) en representació del bar Córdoba, sol·licita
autorització per col·locar taules i cadires a l’avinguda Diagonal, cantonada carrer de
Sant Josep. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Requerir a
(...) en representació del bar Córdoba, perquè presenti el rebut anual de l’assegurança
de responsabilitat civil amb l’extensió a la terrassa del 2n semestre abans que caduqui
l’actual. Autoritzar a (...) per col·locar 5 mòduls grans, des de l’1 d’abril al 31 d’octubre.
No obstant això, no pot col·locar les taules i les cadires si no ha fet prèviament el
pagament de la taxa preceptiva, 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, per 198,40 euros,
atorgant 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. 2338-0002/2021 (...) en representació del bar Miami, sol·licita
autorització per col·locar taules i cadires a l’avinguda d’Ildefons Cerdà. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Requerir a (...) en representació del
bar Miami, perquè presenti el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil amb
l’extensió a la terrassa. Autoritzar a (...) per col·locar 6 mòduls grans, des de l’1 de
maig al 30 de setembre. No obstant això, no pot col·locar les taules i les cadires si no
ha fet prèviament el pagament de la taxa preceptiva, 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, per 203,64 euros, atorgant un termini de pagament en
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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. 2414-0036/2021 (...) en representació de Madel Air Techical
Diffusión, SA per reforçar una paret lateral, tapiar una finestra i substituir la fusteria
d’una finestra, al carrer dels Curtidors.
EXPEDIENT NÚM. 2414-0037/2021 (...) per rebaixar la vorada de la vorera, al carrer
del Puigsagordi. No obstant, es condiciona a rebaixar només la peça de la vorada com
la resta del carrer.
EXPEDIENT NÚM. 2414-0038/2021(...) per rebaixar la vorada de la vorera, al carrer
del Puigsagordi. No obstant, es condiciona a rebaixar només la peça de la vorada com
la resta del carrer.
EXPEDIENT NÚM. 2414-0039/2021(...) per canviar 4 finestres de fusta per unes de
PVC i col·locar unes rajoles a una part dels banys, al carrer de Sant Jaume.
EXPEDIENT NÚM. 2414-0041/2021(...) per canviar el mosaic i pintar l’habitatge, al
carrer de Girona.
3. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SOCORRISME DE LA
PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU (EXPEDIENT NÚM. 1411-0012/2021)
Atès l’informe del tècnic d’Esports, relatiu a la Contractació del servei de socorrisme
de la Piscina d’estiu (Expedient núm. 1411-0012/2021). Atès que hi ha les següents
ofertes: Catalonia Water Safety, SL, per import de 8.476 euros (IVA exclòs). Catalana
de Socorristes, SL, per import de 10.348 euros (IVA exclòs). Catwas 365, SL, per import
de 9.620 euros (IVA exclòs). Atès que estem davant un contracte de servei menor, ja
que no supera els 15.000 euros, ni l’any de durada (...). La Junta de Govern Local, per
unanimitat, adopta: Adjudicar la contractació, mitjançant un contracte menor per
portar a terme la prestació de Servei de socorrisme, a l’empresa Catalonia Water
Safety, SL, per 10.255,96 euros (IVA inclòs). Aprovar la despesa amb càrrec a la partida
342-212001 del Pressupost municipal de l’exercici 2021 (...) Facultar l’alcalde per la
signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva
de l’acord a les persones interessades.
4. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEI
PER A LA GESTIÓ DE CONTROL D’ACCESSOS, SERVEI D’OFICINA, VENDA
D’ENTRADES, EMISSIÓ D’ABONAMENTS, SERVEI DE BAR DE LA PISCINA
MUNICIPAL D’ESTIU (EXPEDIENT NÚM 1411-0014/2021)
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Atès l’informe del tècnic d’Esports, relatiu a l’Adjudicació del Contracte menor de
servei per a la gestió de control d’accessos, servei d’oficina, venda d’entrades, emissió
d’abonaments, servei de bar de la Piscina municipal d’estiu (Expedient núm 14110014/2021). Atès que hi ha les ofertes: David Torregrosa Ruiz, per 10.500 euros (IVA
exclòs). ISA Representaciones, SL, per 11.160 euros (IVA exclòs). Melcior Fabré Vila,
per 10.875 euros (IVA exclòs). Atès que estem davant un contracte de servei menor,
ja 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 de servei,
per a la gestió de control d’accessos, servei d’oficina, venda d’entrades, emissió
d’abonaments, servei de bar de la Piscina municipal d’estiu, a l’empresa David
Torregrosa Ruiz, per 12.705 euros (IVA inclòs). Aprovar la despesa amb càrrec a la
partida 342-212001 del Pressupost municipal de l’exercici 2021 (...). Facultar l’alcalde
per la signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part
dispositiva de l’acord a les persones interessades.
5. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D’OBRA PER
A LA REPARACIÓ DE LES VORERES DEL POLÍGON INDUSTRIAL LA GAVARRA
(EXPEDIENT NÚM 1411-0015/2021)
Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 21 d’abril de 2021, per l’adjudicació
del contracte menor d’obra per a la Reparació de les voreres del polígon industrial La
Gavarra (Expedient núm 1411-0015/2021). Atès que hi ha les ofertes: Construccions
Casellas Ciuró, SL, per 37.752 euros (IVA inclòs). Qualidachs, SL, per 38.768,40 euros
(IVA inclòs). Obres i Serveis Presseguer, SL, per import de 35.478,65 euros (IVA inclòs).
(...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Adjudicar mitjançant un
contracte menor d’obra, la Reparació de les voreres del polígon industrial La Gavarra,
a l’empresa Obres i Serveis Presseguer, SL, per 35.478,65 euros (IVA inclòs). Aprovar
la despesa amb càrrec a la partida 1533-21000 del Pressupost municipal de 2021. (...)
Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte que incloguin la identitat de l’adjudicatari i l’import d’adjudicació (IVA inclòs)
1. 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 2058-0002/2021)
(...) propietària de les parc PR36, PR89 i PR100, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de
la quota de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A, de la manera (...) I
manifesta que ha posat dues parcel·les a la venda i en cas de vendre-les abonaria el deute
pendent. 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 els
informes de Serveis Socials. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:
Requerir a (...) en representació (...) propietària de les parc PR36, PR89 i PR100, 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, un aval o declaració responsable i que acrediti que té les dues parcel·les a
la venda tal com va manifestar. Comunicar a (...) que a partir del 30 de maig de 2021 iniciï els
pagaments provisionals a compte de la quota de les obres d’urbanització en concret, 70 euros
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mensuals per la parcel·la PR36, 25 euros mensuals per la parcel·la PR89, i 25 euros mensuals
per la parcel·la PR100, fins que faci la venda de les parcel·les i aboni el deute pendent. 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 PR102, sol·licita el fraccionament i l’ajornament 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 part de la
propietària. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Concedir a (...),
propietària de la parcel·la PR102, el fraccionament i l’ajornament de la quota de les obres
d’urbanització en 60 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, d’acord amb el quadre
d’amortització que s’adjunta. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.
(...) propietària de la parc PR87, 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. 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 els informes de Serveis Socials.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Requerir a (...) propietària de la parc PR87,
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.
(...) propietari de la parc PR65 sol·licita que se li canviï el quadre d’amortització aprovat per la
Junta de Govern Local del 17 de març de 2021 i se li concedeixi el pagament en 80 euros
mensuals durant el primer any i la resta de quota en els 9 anys següents. 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: Modificar l’acord de la Junta de Govern
Local del 17 de març de 2021 i concedir a (...) propietari de la parcel·la PR65, el fraccionament
i l’ajornament de la quota de les obres d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase 1A,
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 del 50% de les parc PR03 i PR76, 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 i comunica
que tenen a la venda una de les parcel·les i en cas de vendre-la abonaria l’import pendent. Atès
que el propietari 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 els informes de
Serveis Socials. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Requerir a (...) propietari del
50% de les parc PR03 i PR76, que en el termini de 30 dies a comptar des de la recepció de
l’acord aporti la documentació i que acrediti que tenen una de les parcel·les a la venda tal com
va manifestar. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.
(...) propietària del 50% de les parc PR03 i PR76 sol·licita el fraccionament i l’ajornament de
la quota de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en quotes de 50 euros
mensuals, ja que donada la seva situació econòmica no pot pagar més quantitat, i comunica
que tenen a la venda una de les parcel·les i en cas de vendre-la abonaria l’import pendent. Atès
que la propietària haurà de presentar documentació, la qual serà estudiarà per l’Àrea de Serveis
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Socials de l’Ajuntament i la Junta de Govern Local resoldrà d’acord amb els informes de
Serveis Socials. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Requerir a (...)
propietària del 50% de les parc PR03 i PR76, 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 i que acrediti que
tenen una de les parcel·les a la venda tal com va manifestar. Comunicar a (...) que a partir del
30 de maig de 2021 iniciï els pagaments mensuals de 50 euros a compte de la quota de les
obres d’urbanització. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.
(...) propietària de la parc PR70, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la quota de les
obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 60 mesos. Atès que la interessada el
24 de desembre de 2020 havia sol·licitat el fraccionament i l’ajornament en 84 mesos, i es va
aprovar per la Junta de Govern Local del 3 de febrer de 2021. 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 3 de febrer de 2021 i concedir a (...) propietària de la
parc PR70, 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 (...) de
l’Ajuntament de Centelles. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.
(...) propietària del 50% de la parc PR99, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la quota
de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A, en 60 mesos. 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 del 50% de la parcel·la PR99, 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 número (...) de l’Ajuntament de Centelles. Notificar la part
dispositiva de l’acord a la persona interessada.
(...) propietari de la parc PR31, en nom propi i en representació de (...) propietària de les parc
PR31 i PR33, comunica la determinació de pagar la totalitat de l’import de la quota de les
obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en un sol pagament quan facin efectiva
la venda d’un immoble de la seva propietat i sol·licita l’ajornament de la quota pel termini d’un
any, en principi no superaria el 24 de març de 2022. Atès que la concessió de l’ajornament ve
condicionada per la presentació d’un aval o declaració responsable per part dels propietaris.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Concedir a (...) propietari de la parc PR31,
en nom propi i en representació de (...) propietària de les parc PR31 i PR33, l’ajornament de la
quota de les obres d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase 1A, sempre i quan presentin
un aval o declaració responsable en el termini de 30 dies a comptar des de la recepció de
l’acord, i comunicar-li que si paral·lelament fa pagaments a compte se li descomptarà del total
de la quota. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.
(...) propietària del 50% de la parc PR83, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la quota
de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 88 mesos. D’acord amb
l’informe socioeconòmic, de 16 d’abril 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: Concedir a (...) propietària del
50% de la parcel·la PR83, el fraccionament i l’ajornament de la quota de les obres
d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase 1A, sempre i quan presenti l’aval o declaració
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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, d’acord
amb el quadre d’amortització. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.
(...) propietari de les parc PR94 i PR95, sol·licita el fraccionament i l’ajornament de la quota
de les obres d’urbanització del Sector XV, Sant Pau, fase 1A en 100 mesos. D’acord amb
l’informe socioeconòmic, de 16 d’abril de 2021. La Junta de Govern Local, per unanimitat,
adopta: Concedir a (...) propietari de les parc PR94 i PR95, el fraccionament i l’ajornament de
la quota de les obres d’urbanització del Sector XV de Sant Pau, fase 1A. Les quotes s’hauran
d’abonar mitjançant un ingrés en el compte (...) de l’Ajuntament de Centelles, d’acord amb el
quadre d’amortització. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.

2. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
EXPEDIENT NÚMERO 1411-0010/2021
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa presentada pel regidor
d’Esports, relativa al Servei de revisió tècnics d’equipament de cardioprotecció, per
import de 1.990,57 euros, per part de l’empresa Catwas365, SL. Atès que Intervenció
ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 342 - 2120001.
EXPEDIENT NÚMERO 2758-0001/2021
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa de 9.529,96 euros, segons
la proposta de la Programació estable del Casal Francesc Macià, de gener a maig de
2021, presentada per la regidora de Cultura. Intervenció informa que hi ha consignació
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació 338 – 2260905.
EXPEDIENT NÚMERO 2758-0002/2021
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa de 7.100 euros. Segons
la proposta de la Programació de Sardanes per l’any 2021, presentada per la regidora
de Cultura. Intervenció informa que hi ha consignació pressupostària específica al
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 338 – 2260905.
EXPEDIENT NÚMERO 2864-0007/2021
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 36/2021, de
348,95 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la
treballadora social i de la regidora de Benestar Social en concepte de gas. 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 37/2021, de 150
euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la
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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 suficient al Pressupost municipal aplicació
pressupostària 231 – 480000.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 38/2021, de
45,05 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 transport. 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 39/2021, de 5,60
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 transport. Intervenció ha
emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost
municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000.
3. APROVAR, SI ESCAU, EL CERTIFICAT DE LA NORMA SG CITY 50 – 50 PER
L’OBTENCIÓ DEL DISTINTIU PER LA IGUALTAT DE GÈNERE (EXPEDIENT NÚM
2867-0003/2021)
Segons la proposta presentada per la regidora d’Igualtat, 14 d’abril de 2021, relativa a
la Certificació de la Norma SG CITY 50-50, per a l’obtenció del Distintiu per la Igualtat
de Gènere (Expedient número 2867-0003/2021). La Norma SG City 50-50 és la primera
certificació d’àmbit internacional que permet avaluar i certificar el compromís dels
governs municipals a favor de la igualtat de gènere. (...) El procés d’avaluació per a
l’obtenció del distintiu és a través d’una plataforma digital i conté dues parts
fonamentals: per una banda, la realització de l'Autodiagnosi i, per l’altra, l’elaboració
del Pla de Compromís per a impulsar i promoure polítiques, plans i actuacions a favor
de la igualtat de gènere en els propers dos anys. El cost del procés de certificació és
de 3.388,00 euros (IVA inclòs). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els
acords: Acorda que l’Ajuntament participi al procés certificador per a l’obtenció del
Distintiu per la igualtat de gènere (àmbit municipal) conforme a la Norma SG CITY 5050. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 231-2269901 del Pressupost municipal
de l’exercici 2021. Notificar la part dispositiva de l’acord.
4. TEMES URGENTS.
No hi ha assumptes a tractar.
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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