EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2 DE JUNY DE
2021 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 21 D’ABRIL, DE PROTECCIÓ DE
DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 11. Caràcter: ordinària. Data: 2/6/2021. 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 19 DE MAIG DE 2021
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 19 de maig
de 2021 que s’aprova per unanimitat.
2. LLICÈNCIES
Expedient núm 2413-0004/2021 (...) per la construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat, a la carretera de Banyeres. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
deixar l’expedient sobre la taula per manca d’informes jurídics.
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. 2413-0006/2021 (...) per reforma i ampliar l’habitatge unifamiliar
entre mitgeres, al carrer de Tarragona. No obstant, es condiciona al compliment de la
normativa vigent.
Expedient núm 2413-0013/2021 (...) per canvi d’ús de local a habitatge, al carrer de
la Indústria. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent
Expedient núm 2414-0048/2021 (...) col·locar unes plaques pladur, a la carretera de
Sant Feliu de Codines.
Expedient núm 2413-0036/2020 (...) per construir un habitatge unifamiliar aïllat, al
carrer del Puigsagordi. D’acord amb l’informe de l’arquitecta municipal, de 21 de maig
de 2021.La Junta de Govern Local, per unanimitat, es dona per assabentada.
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3. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA XARXA
D’HABITATGES D’INSERCIÓ SOCIAL PER A L’ANY 2021, DE L’AGÈNCIA DE
L’HABITATGE (EXPEDIENT NÚM 1376-0008/2021)
Segons la proposta presentada per l’Agència de l’Habitatge relativa a la Xarxa
d’Habitatges d’Inserció Social per a l’any 2021(Expedient núm 1376-0008/2021). La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Adherir-se a la Xarxa
d’Habitatges d’Inserció Social, per a l’any 2021 (...) de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya (...). Formar part de les entitats socials i ajuntaments que constitueixen la
Xarxa d’Habitatges d’Inserció social i que gestionen els programes d’habitatges
d’inserció per a l’any 2021. Incorporar-se a la Xarxa i rebre els ajuts corresponents a
2021, un cop presentades les justificacions de les despeses relatives als habitatges
d’inserció. Notificar la part dispositiva de l’acord.
4. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CENTELLES I L’AJUNTAMENT DEL BRULL PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE REEMPRESA (EXPEDIENT NÚM 13760014/2020)
Segons el Conveni de col·laboració per a la prestació de serveis de reempresa entre
l’Ajuntament i (Expedient núm 1376-0014/2020). La Junta de Govern Local, per
unanimitat, adopta els acords: Aprovar el Conveni de col·laboració per a la prestació
de serveis de reempresa entre l’Ajuntament i l’Ajuntament de El Brull. Facultar l’alcalde
per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part
dispositiva de l’acord. (...)
5. APROVAR, SI ESCAU, LA RENÚNCIA DE LA CESSIÓ D’ÚS DE CARÀCTER
TEMPORAL DE LA PLAÇA D’APARCAMENT (...)DEL CARRER DE CAN
MINGUET (EXPEDIENT NÚM 1592-0001/2021)
(...) presenta la renúncia de la plaça d’aparcament del carrer de Can Minguet, ja que
actualment no la necessita. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta la
renúncia de la plaça d’aparcament (...) a partir de l’1 de juliol i ordena que es passi a
Tresoreria per al seu coneixement i als efectes que calgui.
6. APROVAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS DESTINADES A INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ EN
PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE
GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA 2021 (EXPEDIENT NÚM 22400032/2021)
Segons la proposta presentada pel regidor de Promoció Econòmica, relativa a la
sol·licitud per a la concessió de subvenció destinades a incentivar la contractació en
pràctiques de persones beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya,
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de la Generalitat de Catalunya, Servei d’Ocupació de Catalunya (Expedient núm 22400032/2021). La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda sol·licitar a la
Generalitat de Catalunya, Servei d’Ocupació de Catalunya, la subvenció (...) per a l’any
2021.
7. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A LA GESTIÓ
INTEGRADA A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS, DE LA BIBLIOTECA
DEL MUNICIPI (EXPEDIENT NÚM 2752-0003/2021)
D’acord amb el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona
per a la gestió de la biblioteca municipal La Cooperativa, integrada a la Xarxa de
Biblioteques municipals, per tal de regular les funcions d’assessorament assistència
i prestació de serveis, ens comuniquen que l’aportació econòmica per al 2021 és de
46.165 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar el
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona per a la gestió
de la biblioteca municipal La Cooperativa (...). Notificar la part dispositiva de l’acord.
8. APROVAR, SI ESCAU, LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI DEL BANC D’AJUDES
TÈCNIQUES (BAT) QUE EL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS
PRESTA AL MUNICIPI, CORRESPONENT AL PERÍODE DE 2021 (EXPEDIENT
NÚM 2824-0002/2021)
D’acord amb la liquidació del preu públic presentada pel Consorci d’Osona de Serveis
Socials, relativa al servei del Banc d’Ajudes Tècniques (BAT) pel 2021, per import de
3.235,55 euros. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 2312269903. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.
9. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
Expedient núm 2795-0003/2021
Segons la proposta presentada pel regidor d’Educació, relativa als obsequia per als
alumnes de Centelles en la presentació dels Treballs de recerca de 2n de Batxillerat
de l’Institut Pere Barnils, de 75 euros. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació
pressupostària 338 - 2260902. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la
despesa.
Expedient núm 2864-0010/2021
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 48 de l’any 2021
relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la treballadora
social i de la regidora de Benestar Social, de 90 euros, a abonar directament a
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l’Electradistribució Centelles, SLU. 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 49/2021, per
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, 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 núm 2870-0001/2021
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa presentada per la
regidora de Benestar - Familía, relativa a les activitats de Juliol Jove 2021, per 770
euros. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 - 2269905.
Expedient núm 2993-0001/2021
(...) en qualitat d’arrendadora del solar de la seva propietat situat davant de la zona
esportiva municipal (...) contracte subscrit per l’Ajuntament sol·licita un augment de
la renda de l’any 2020 (en base a l’increment de l’IPC), que en resulta una renda per a
l’any 2021 de 4.948 euros. Intervenció informa que l’IPC del mes de gener va disminuir
respecte a l’any anterior en 0,5 punts percentuals i que hi ha consignació
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 171 20000. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Notificar a (…)
que el lloguer per a l’any 2021 serà de 4.904 euros i passar-ho a Tresoreria. Notificar
la part dispositiva de l’acord.
10. TEMES URGENTS
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent
APROVAR, SI ESCAU, LES LLICÈNCIES
EXPEDIENT NÚM 2338-0007/2021 (...) en representació del restaurant Via, sol·licita
autorització per col·locar taules i cadires, a la plaça Major. 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 (...) col·locar 6 mòduls grans, des
de l’1 de juny al 3 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 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,
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per import de 74,16 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 2338-0008/2021 (...) en representació del bar El Trabuc, sol·licita
autorització per col·locar taules i cadires, a la plaça Major.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 14 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 preceptiva 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, import de 397,44 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.
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent: Aprovar, si escau, la
despesa i el pagament (Expedient núm 2338-0007/2021 i Expedient núm 23880004/2021) que s’aprova per unanimitat.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa presentada pel regidor
d’Obres i Urbanisme, relativa a substituir el filat de la tanca de l’aparcament del carrer
dels Teixidors, per import de 3.497,75 euros. Intervenció ha emès un informe on diu
que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació
pressupostària 1533-21000.
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 21:30 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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