EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9 DE
FEBRER DE 2022 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 21 D’ABRIL,
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 2. Caràcter: extraordinària. Data: 9/2/2022. 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
Pol Julià Soler, secretari.
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 20 DE GENER DE 2022
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 20 de gener
de 2022 que s’aprova per unanimitat.
2. LLICÈNCIES
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2413-0056/2021
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da,
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents. (...) La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Concedir la llicència d’obres
major, que es descriu a continuació (...) Expedient núm: 2413-0056/2021. Sol·licitant:
(...) Obra o instal·lació a realitzar: Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum, amb
16 planells a la coberta de l’habitatge. Adreça: carrer del Fortuny. Enginyer:
(...)Pressupost: 5.900 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 82,60
euros. Taxa per llicències urbanístiques: 59 euros. Termini per iniciar les obres: 3
mesos des de la data de la notificació de la llicència.Termini per acabar les obres: 12
mesos des de la data de la notificació de la llicència. Condicions particulars de la
llicència (...). Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents (...)
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2413-0002/2022
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da,
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents. (...) La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Concedir la llicència d’obres
major (...) que es descriu a continuació: Expedient núm: 2413-0002/2022.Sol·licitant:
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(...) Obra o instal·lació a realitzar: Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum amb 6
panells a la coberta de l’habitatge. Adreça: carrer de Miquel Pratmarsó. Enginyer: (...)
Pressupost: 5.701,39. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 79,81 euros
Taxa per llicències urbanístiques: 57,01 euros Termini per iniciar les obres: 3 mesos
des de la data de la notificació de la llicència. Termini per acabar les obres: 12 mesos
des de la data de la notificació de la llicència. Condicions particulars de la llicència
(...). Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents (...).
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2414-0120/2021
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da,
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents. (...) La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Concedir la llicència d’obres
menor, que es descriu a continuació (...). Expedient núm: 2414-0120/2022. Sol·licitant:
(...) en representació de la Comunitat de propietaris. Obra o instal·lació a realitzar:
Pintar la ratlla groga davant del garatge. Adreça: ronda de les Tàpies. Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres: 24 euros. Termini per iniciar les obres: 3 mesos
des de la data de la notificació de la llicència. Termini per acabar les obres: 6 mesos
des de la data de la notificació de la llicència. Condicions particulars de la llicència
(...). Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents (...).
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2414-0138/2021
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da,
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents (...). La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acorda: Concedir la llicència d’obres
menor (...). Expedient núm: 2414-0138/2021. Sol·licitant: (...). Obra o instal·lació a
realitzar: Reparació d’una solera a l’interior de l’habitatge. Adreça: carrer del Mig
Pressupost: 1.500 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 420
euros. Termini per iniciar les obres: 3 mesos des de la data de la notificació de la
llicència.Termini per acabar les obres: 6 mesos des de la data de la notificació de la
llicència. Condicions generals (...).
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2414-0139/2021
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da,
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents (...). La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Concedir la llicència d’obres
menor, que es descriu a continuació (...). Expedient núm: 2414-0139/2021. Sol·licitant:
(...) Obra o instal·lació a realitzar: Suprimir un altell de dins del taller. Adreça: carretera
de sant Feliu de Codines.Pressupost: 1.000 euros. Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres: 28 euros. Termini per iniciar les obres: 3 mesos des de la data
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de la notificació de la llicència. Termini per acabar les obres: 6 mesos des de la data
de la notificació de la llicència. Condicions generals: Les de la normativa i les
ordenances vigents. (...)
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2414-0001/2022
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da,
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents (...). La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Concedir la llicència d’obres
menor, que es descriu a continuació (...). Expedient núm: 2414-0001/2022. Sol·licitant:
(...) Obra o instal·lació a realitzar: Arranjar el bany i canviar els tubs de desaigua i
instal·lar el comptador d’electricitat a la façana. Adreça: carrer de Collsuspina.
Pressupost: 5.000 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 140
euros. Termini per iniciar les obres: 3 mesos des de la data de la notificació de la
llicència. Termini per acabar les obres: 6 mesos des de la data de la notificació de la
llicència. Condicions particulars de la llicència (...) Condicions generals: Les de la
normativa i les ordenances vigents. (...)
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2414-0003/2022
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da,
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents (...) La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Concedir la llicència d’obres
menor, que es descriu a continuació (...). Expedient núm: 2414-0003/2022. Sol·licitant:
(...). Obra o instal·lació a realitzar: arranjar la paret de tanca de la finca. Adreça: carrer
de Vinaròs. Pressupost: 8.750 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres: 245 euros Termini per iniciar les obres: 3 mesos des de la data de la notificació
de la llicència. Termini per acabar les obres: 6 mesos des de la data de la notificació
de la llicència. (...)
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2414-0004/2022
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da,
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents (...). La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Concedir la llicència d’obres
menor, que es descriu a continuació (...). Expedient núm: 2414-0004/2022. Sol·licitant:
Nedgia Catalunya, SA. Obra o instal·lació a realitzar: Fer una rasa i la connexió de
servei. Adreça: carrer de Sant Ignasi de Loiola. Pressupost: 199,74 euros Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres: 24 euros.Termini per iniciar les obres: 3 mesos
des de la data de la notificació de la llicència.Termini per acabar les obres: 6 mesos
des de la data de la notificació de la llicència. Condicions particulars de la llicència
(...). Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents (...).
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Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2414-0005/2022
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da,
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents (...). La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Concedir la llicència d’obres
menor, que es descriu a continuació (...).Expedient núm. 2414-0005/2022. Sol·licitant:
(...) Obra o instal·lació a realitzar: arranjar el bany i la cuina. Adreça: carrer de Sant
Josep. Pressupost: 6.200 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
173,60 euros . Termini per iniciar les obres: 3 mesos des de la data de la notificació
de la llicència. Termini per acabar les obres: 6 mesos des de la data de la notificació
de la llicència. Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents (...).
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2414-0006/2022
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da,
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents (...). La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Concedir la llicència d’obres
menor, que es descriu a continuació (...).Expedient núm: 2414-0006/2022. Sol·licitant:
(...) Obra o instal·lació a realitzar: col·locar mosaic a la cuina i al menjador.Adreça:
carrer de Sant Josep. Pressupost: 2.500 euros. Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres: 70 euros. Termini per iniciar les obres: 3 mesos des de la data
de la notificació de la llicència.Termini per acabar les obres: 6 mesos des de la data
de la notificació de la llicència. Condicions generals: Les de la normativa i les
ordenances vigents (...).
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2414-0007/2022
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da,
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents (...). La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Concedir la llicència d’obres,
major o menor, que es descriu a continuació (...). Expedient núm: 2414-0007/2022.
Sol·licitant (...). Obra o instal·lació a realitzar: arranjar la cuina i el bany Adreça: carrer
de Manlleu. Pressupost: 6.200 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres: 173,60 euros Termini per iniciar les obres: 3 mesos des de la data de la
notificació de la llicència. Termini per acabar les obres: 6 mesos des de la data de la
notificació de la llicència. Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances
vigents (...)
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2414-0008/2022
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Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da,
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents (...). La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acord: Concedir la llicència d’obres
menor, que es descriu a continuació (...) Expedient núm: 2414-0008/2022. Sol·licitant:
(...) Obra o instal·lació a realitzar: pintar la façana de color terra suau. Adreça: ronda
de les Coromines. Termini per iniciar les obres: 3 mesos des de la data de la
notificació de la llicència. Termini per acabar les obres: 6 mesos des de la data de la
notificació de la llicència. Condicions particulars de la llicència (...) Condicions
generals: Les de la normativa i les ordenances vigents (...).
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2414-0009/2022
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da,
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents (...). La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Concedir la llicència d’obres
menor, que es descriu a continuació (...) Expedient núm: 2414-0009/2022. Sol·licitant:
Nedgia Catalunya, SA. Obra o instal·lació a realitzar: fer una rasa per a la connexió del
servei. Adreça: carrer del Puigsagordi. Pressupost: 130 euros. Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres: 24 euros. Termini per iniciar les obres: 3 mesos
des de la data de la notificació de la llicència. Termini per acabar les obres: 6 mesos
des de la data de la notificació de la llicència. Condicions particulars de la llicència
(...) Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents (...).
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2414-0011/2022
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da,
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents (...). La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Concedir la llicència d’obres
menor, que es descriu a continuació (...). Expedient núm: 2414-0011/2022. Sol·licitant:
(...). Obra o instal·lació a realitzar: col·locar mosaic al garatge. Adreça: carrer de
Collsuspina. Pressupost: 1.000 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres: 28 euros. Termini per iniciar les obres: 3 mesos des de la data de la notificació
de la llicència. Termini per acabar les obres: 6 mesos des de la data de la notificació
de la llicència. Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents (...).
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2414-0012/2022
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da,
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents (...). La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Concedir la llicència d’obres
menor, que es descriu a continuació (...). Expedient núm: 2414-0012/2022. Sol·licitant:
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(...). Obra o instal·lació a realitzar: canviar la banyera per un plat de dutxa i col·locar
mosaic. Adreça: carrer dels Teixidors. Pressupost: 3.000 euros. Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres: 84 euros. Termini per iniciar les obres: 3 mesos
des de la data de la notificació de la llicència. Termini per acabar les obres: 6 mesos
des de la data de la notificació de la llicència. Condicions generals: Les de la
normativa i les ordenances vigents (...).
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2414-0013/2022
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da,
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents (...). La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Concedir la llicència d’obres
menor, que es descriu a continuació: Expedient núm: 2414-0013/2022. Sol·licitant: (...)
Obra o instal·lació a realitzar: repassar la teulada. Adreça: avinguda del Molí de la
Llavina. Pressupost: 3.000 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
84 euros Termini per iniciar les obres: 3 mesos des de la data de la notificació de la
llicència.Termini per acabar les obres: 6 mesos des de la data de la notificació de la
llicència. Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents. (...)
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2414-0014/2022
Vista la sol·licitud de llicència d’obres i la documentació aportada per l’interessat/da,
així com els informes tècnic i jurídic, favorables, emesos al respecte i que confirmen
que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística i a les ordenances vigents. (...) La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Concedir la llicència d’obres
menor, que es descriu a continuació: Expedient núm: 2414-0014/2022. Sol·licitant: (...)
Obra o instal·lació a realitzar: repassar la paret lateral de la finca. Adreça: carrer del
Congost. Pressupost: 1.500 euros. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
42 euros. Termini per iniciar les obres: 3 mesos des de la data de la notificació de la
llicència.Termini per acabar les obres: 6 mesos des de la data de la notificació de la
llicència. Condicions generals: Les de la normativa i les ordenances vigents (...).
1.1 LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ
EXPEDIENT NÚM 2413-0019/2020. (...) per construir un habitatge unifamiliar entre
mitgeres i l’enderroc de l’edificació, al carrer del Serrat. Atès el certificat de final d’obra
de 29 de novembre de 2021. Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 28 de
gener de 2022. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar la llicència
de primera ocupació.
3. APROVAR, SI ESCAU, EL COMPTE DE GESTIÓ DE RECAPTACIÓ DE MULTES
DE CIRCULACIÓ PER SANCIONS IMPOSADES PER L’AJUNTAMENT,
REALITZADA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT
L’EXERCICI 2021 (EXPEDIENT NÚM 2130-0001/2022)
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Segons el Compte de la Gestió de Recaptació de multes de circulació per sancions
imposades per l’Ajuntament, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant
l’exercici 2021. Segons la relació nominativa de deutors que configura l’estat
demostratiu dels drets a cobrar (...) amb les quanties següents: Pendent de
cobrament 31 de desembre de 2021, import de 30.738,98 euros. Un cop comprovat
que s’ha practicat correctament l’aplicació de càrrecs, de devolucions d’ingressos
indeguts i de compensacions a favor de l’Organisme de Gestió Tributària. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, aprova el Compte de la Gestió de Recaptació de multes
de circulació (...).
4. APROVAR, SI ESCAU, EL COMPTE DE LA GESTIÓ DE RECAPTACIÓ
REALITZADA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT
L’EXERCICI 2021 (EXPEDIENT NÚM 2130-0002/2022).
Segons el Compte de la Gestió de Recaptació realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant l’exercici 2021, que correspon a les liquidacions d’ingrés per rebut i
a les liquidacions d’ingrés directe, per l’ens: Centelles. (...) Segons la relació
nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar (...) amb
les quanties: Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de
2021
Rebuts
Liquidacions

2.528,21 euros
19.499,93 euros

- Pendent de cobrament en període executiu en 31 de desembre de 2021
Rebuts
Liquidacions

421.624,62 euros
201.055,86 euros

Un cop comprovat que s’ha practicat correctament l’aplicació de càrrecs, de
devolucions d’ingressos indeguts i de compensacions a favor de l’Organisme de
Gestió Tributària. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova el Compte de la
Gestió de Recaptació de 2021 presentat per l’Organisme de Gestió Tributària
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
Acord de la Junta de Govern Local Expedient núm 2244-0001/2022
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa presentada per la
regidora de Festes i Cultura, relativa a la despesa del Grup local del Pierrot Teatre des
del seu inici a col·laborat en el Cau de Bruixes, fent una cercavila i espectacles, a més
de col·laborar amb el grup Gog i Magog amb la Bruixa de l’any, per import de 1.000
euros (Expedient núm 2244-0001/2022). Intervenció ha emès un informe on diu que
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hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació
pressupostària 334 - 48001.
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2244-0002/2022
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa presentada per la
regidora de Festes i Cultura, relativa a l’activitat de portes obertes diables de Centelles
pel Cau de Bruixes 2022, per 1.500 euros. Intervenció ha emès un informe on diu que
hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació
pressupostària 334 – 48001.
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2760-0001/2022
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova el pressupost de 29.288 euros, del
qual s'haurà de justificar la despesa per a l'organització del Cau de Bruixes per a l'any
2022 i proposat per la regidora de Cultura i Festes, que puja la quantitat de 29.288
euros.Intervenció informa que hi ha consignació pressupostària específica al
Pressupost municipal, aplicacions 338 – 2260905.
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2760-0002/2022
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova el pressupost de 7.120 euros, del
qual s'haurà de justificar la despesa, de la Festa del Carnaval 2022, i proposat per la
regidora de Cultura i Festes, que puja la quantitat de 7.120 euros. Intervenció informa
que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació
338 - 2260901.
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2762-0002/2022
Segons les bases i la proposta de despesa presentada per la regidora de Cultura i
Festes, relativa a l’organització del 2n concurs d’engalonament de carrers i 1r de
racons embruixats, per 850 euros. 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 i acorda que es faci màxima difusió de l’activitat a les xarxes socials i a la
pàgina web de l’Ajuntament.
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2762-0003/2022
Segons la proposta de despesa presentada per la regidora de Cultura i Festes, relativa
a l’organització del 2n concurs d’Instagram del Cau de Bruixes 2022, de 170 euros, en
vals per menjar en un bar o restaurant del municipi i caducaran el 31 d’agost de 2022.
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 338 - 2260905. La Junta
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de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa i acorda que es faci màxima
difusió de l’activitat a les xarxes socials i a la pàgina web de l’Ajuntament.
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2762-0004/2022
Segons les bases presentades per la regidora de Cultura i Festes, relativa a
l’organització del 1r Concurs dibuixem El Cau de Bruixes, i el premi serà el Joc del
CauBruix. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa i acorda que
es faci màxima difusió de l’activitat a les xarxes socials i a la pàgina web de
l’Ajuntament
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm2867-0001/2022
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa presentada per la
regidora d’Igualtat, per la compra d’un Roll – Up per l’Associació Dones de Centelles,
per 94,92 euros. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació
pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 226901.
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient número 2867-0005/2022
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa presentada per la
regidora d’Igualtat, pel Punt Lila pel Cau de Bruixes, per 1.510 euros. Intervenció ha
emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 - 2269901.
Acord de la Junta de Govern Local. Expedient núm 2867-0006/2022
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa presentada per la
regidora d’Igualtat, per la compra d’una carpa lila per poder desenvolupar diferents
accions al llarg de l’any, per 1.000 euros. Intervenció ha emès un informe on diu que
hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació
pressupostària 231 - 2269901.
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 (...)
El secretari

Vist i plau
L’alcalde
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