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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15 DE 
DESEMBRE DE 2016 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)  
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Sessió Número: 21. Caràcter: ordinària. Data: 15/12/2016. Horari: de 20 a 21 hores a la sala 
de la Junta de Govern Local 
 
Assistents: 
Miquel Arisa Coma, alcalde president 
Josep Paré Aregall, tinent d’alcalde 
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde  
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general. El president obre la sessió. 
 
1. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS  
 
Agència de Residus de Catalunya comunica la subvenció per un import de 722 euros per al 
projecte de foment de la recollida selectiva fracció orgànica de residus municipals. La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, accepta l’ajut econòmic.  
 
(...) en representació de la Comunitat de propietaris, comunica que tenen problemes amb la 
xarxa de clavegueram quan plou i demanen un assessorament dels serveis tècnics 
municipals per solucionar la problemàtica al carrer del Congost. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, autoritza a (...) a fer una cala a la vorera per solucionar la problemàtica, sense 
perjudici que haurà de ser supervisat pels servis tècnics municipals.  
 
(...) sol·licita autorització per col·locar una xurreria els dies de Carnaval, a la rambla del 
Camp de l’Aigua. La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima la petició per manca 
d’espai.  
 
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigua, SA, sol·licita l’autorització per a 
suspendre el subministrament d’aigua potable de l’abonat no domèstic que té diversos rebuts 
pendents. La Junta de Govern Local, per unanimitat, autoritza la suspensió.  
 
Transportes Castellà, SA, 25 osona Bus, SA i l’Empresa Sagalés, SA comuniquen que han 
sol·licitat la modificació de les condicions d’explotació de diversos serveis regulars gestionats 
per les empreses de diversos serveis del corredor de la C-17. La Junta de Govern Local es 
dóna per assabentada. 
 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya comunica que properament finalitzarà el 
termini de quatre anys per al qual van ser nomenats els jutges de Pau i s’han d’iniciar els 
tràmits per a la proposta del nomenament d’un jutge/essa de Pau titular i/o susbtitut/a (...).  
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.   
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Síndic de Greuges de Catalunya comunica que dóna per finalitzades les actuacions a la 
problemàtica de l’habitatge de (...), ja que s’ha pogut resoldre amb les actuacions conjuntes de 
l’Ajuntament i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La Junta de Govern Local es dóna 
per assabentada.  
 
Consell Comarcal d’Osona presenta el Programa Enxaneta Centelles, un model 
d’acompanyament a l’èxit acadèmic de l’alumnat d’Osona: escoles, famílies i territori. El 
projecte s’implementa posant 1 mentor/a per cada 8 infants en risc de fracàs escolar d’una 
mateixa escola per una intervenció socioeducativa individualitzada sobre ells i les seves 
famílies, tot implicant l’escola i els recursos comunitaris del municipi i concedeix una ajuda 
econòmica de 4.500 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta l’ajuda 
econòmica.  
 
Consell Comarcal d’Osona presenta el Programa del Banc d’ajudes tècniques per a l’any 
2016, i concedeix una ajuda econòmica en relació als habitants de cada municipi, per import 
de 2.938,40 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta l’ajuda econòmica.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica el Resum 
d’activitats 2015 de la Xarxa d’Arxius Municipals amb els indicadors individualitzats. Les 
actuacions econòmiques al municipi pugen 4.342,04 euros. La Junta de Govern Local es dóna 
per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones comunica que s’ha aprovat el 
recurs d’actuacions de prevenció de drogodependències, actuació Reforç de la capacitat 
parental, en el marc del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019. La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta el recurs tècnic. 
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació comunica que 
ha aprovat l’actuació nomenada Cens d’activitats comercials i de serveis, en el març del 
Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Local 2016 – 2019.  La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, accepta l’actuació.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que s’ha aprovat l’adjudicació 
directa de la formalització d’un contracte d’arrendament per raons socials, del local situat al 
carrer del Socós, propietat de la Fundació Pública Casa de Caritat de la Diputació de 
Barcelona, per 5 anys, (1-12-2016 a 30-11-2021, per 240,63 euros/mensuals, apart de l’IBI i 
l’IVA així com els subministraments del local aniran a càrrec de l’arrendatari i d’acord amb 
les clàusules annexes i complementàries. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta 
aprovar el contracte d’arrendament (...), facultar l’alcalde per a la documentació que sigui 
necessària i notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports envia una còpia de l’informe 
de planificació educativa, elaborat per tècnics de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea 
de Cultura, Educació i Esports.  
Per tancar l’expedient administratiu necessiten tenir constància de la rebuda del treball i per 
això s’ha de retornar el formulari Recepció de Treball. En cas que transcorregut un mes no 
l’hagin rebut, el treball s’entendrà recepcionat tàcitament. La Junta de Govern Local es dóna 
per assabentada i acusa rebut de l’escrit.  
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Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica, en relació a 
l’arranjament de la cruïlla entre C-1413b i l’accés a la carretera de Banyeres per evitar els 
problemes d’accés dels autocars o vehicles de grans dimensions arribin a impactar amb el 
paviment. (...) El pressupost aproximat de l’actuació és de 14.900 euros. El repartiment dels 
costos en funció de la superfície d’actuació de cada administrador titular:  
 
 Diputació de Barcelona  125 m2 (51%): 7.602 euros 
 Ajuntament de Centelles   120 m2 (49%): 7.298 euros 

 
Els costos que corresponen a la Diputació seran assumibles mitjançant el contracte de 
conservació semiintegral del sector de Vic. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova 
l’aportació econòmica que correspon a l’Ajuntament (7.298 euros), amb càrrec al Pressupost 
municipal de l’exercici de 2017. 
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge comunica la concessió de les subvencions per a despeses de reparacions, 
manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016 – 
2017, en concret:  
 
 Any 2016   termini per justificar 31/03/2017 
 Any 2017   termini per justificar 31/03/2018  

 
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Agència de l’Habitatge de Catalunya comunica que a partir del 
gener de 2017 s’actualitzaran els rebuts de l’IBI i de les taxes de l’habitatge situat al carrer de 
Can Minguet (...) per import de 30,30 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
aprova fer efectiva la despesa.  
 
Generalitat de Catalunya. Agència de l’Habitatge de Catalunya comunica que a partir del 
gener de 2017 s’actualitzaran els rebuts de l’IBI i de les taxes de l’habitatge situat al carrer de 
Can Minguet (...)per import de 30,30 euros.  La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
aprova fer efectiva la.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica els horaris 
de la prestació del servei de transport d’escolars entre Aiguafreda i Centelles. La Junta de 
Govern Local es dóna per assabentada.  
 
2. LLICÈNCIES 
 
2.1 OBRES 
 
Segons els expedients tramitats la Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda 
concedir la llicència per a les actuacions urbanístiques esmentades a continuació: 
 
Expedient número 127/2016. (...) per arranjar el bany i canviar la fusteria de dos habitatges, 
a l’avinguda de les Escoles.  
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Expedient número 128/2016. (...) per pintar la façana de color terròs, al carrer de les 
Violetes.  
 
2.2  LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ 
 
Expedient número 130/2016. (...) per parcel·lar la finca del carrer del Puigsagordi per formar 
5 finques independents (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat autoritza la parcel·lació 
i  notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada.  
 
3. INFORMES 
 
3.1 Segons l’informe de Serveis Socials i atesa la necessitat de cobrir a la treballadora familiar 
(...) durant el període de vacances, del 2 al 5 de gener de 2017.  
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta contractar, amb caràcter d’urgència, 
mitjançant contracte temporal a temps parcial, (...) per cobrir aquest període. 
 
3.2 Segons l’informe tècnic de la regidoria de Medi Ambient, relatiu a la suspensió dels 
objectius de qualitat acústica en determinades activitats culturals del municipi durant el 
primer semestre de l’any 2017 per a garantir el compliment de l’Ordenança municipal 
reguladora del soroll i de les vibracions en el municipi, en concret:  
 
Activitat    Període de suspensió 
 
Festa de Cap d’Any   de les 23 h del dia 31/12/2016 al les 6 h del dia 1/1/2017  
Cavalcada de Reis    de les 16 h a les 21 h del dia 5/5/2017 
Cau de Bruixes   de les 16 h a les 24 h del dia 11/2/2017 
Carnaval    de les 9 h a les 24 h del dia 17/1/2017 
     de les 16 h del dia 17/2/2017 a les 4 h del dia 18/2/2017 
Revetlla de Sant Joan    de les 16 h del dia 23/6/2017 a les 4 h del dia 24/6/2017 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova íntegrament l’informe i ordena que es doni la 
màxima difusió de l’acord.  
 
4. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
4.1 S’aprova la despesa de 350 euros segons la proposta de despesa presentada pel regidor de 
Promoció econòmica, indústria i comerç i fires, pels premis del IV concurs de demostració 
de gossos tofonaires. Amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida 
de despesa 3111-22699. 
 
4.2 (...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova la despesa i la factura 
presentada per la regidora d’Educació relativa al manteniment informàtic de Xoriguer 
durant el mes de novembre de 2016, per 226,88 euros/mensuals, de l’empresa Informàtica 
Feu, SL, amb consignació específica al Pressupost municipal vigent, partida de despesa 323 – 
2120001. 
 
4.3 (...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova la despesa i la factura 
presentada per la regidora d’Educació relativa al manteniment informàtic de l’escola CEIP 
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Ildefons Cerdà durant el mes de novembre de 2016, per 169,40 euros/mensuals, de l’empresa 
Systray Serveis Informàtics, SCP, amb consignació específica al Pressupost municipal vigent, 
partida de despesa 323 – 2120001. 
 
4.4 (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa presentada per la 
regidora de Medi Ambient, per l’execució d’una campanya informativa sobre la recollida 
de residus orgànics al comerç, per import de 781,06 euros, amb consignació específica al 
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 170-22699. 
 
4.5 (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa presentada per la 
regidora de Medi Ambient, per fer uns cartells de la campanya informativa sobre la 
recollida de residus orgànics al comerç, per import de 3.663,88 euros, amb consignació 
específica al Pressupost municipal vigent, partida de despesa 170-22699. 
 
4.6 Segons la proposta presentada per la treballadora social, relativa a la subvenció rebuda per  
la Diputació de Barcelona, amb el nom PC Escolarització per al curs 2015-2016. (...). La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda fer efectiva la quantitat de 546,50 euros per 
cobrir els deutes del menjador de l’escola bressol.  
 
4.7 Ajut econòmic relatiu al compliment de la Llei de mesures urgents per garantir el dret 
d’accés als subministraments d’aigua, electricitat i gas. (...) D’acord amb l’expedient 
número 95 de l’any 2016, relatiu a l’ajuda econòmica per pagament del subministrament de 
l’aigua, per import de 1.851,78 euros que pagarà 913,92 euros l’Ajuntament i 937,86 euros 
l’empresa Sorea, SA, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida 
de despesa 231-48000.  
 
4.8 Segons els expedients (...) relatius a la proposta d’ajudes econòmiques i amb l’informe 
favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, adopta els acords: 
 
Aprovar (...), un import de 420 euros a abonar directament a l’empresa subministradora de 
l’audiòfon.  
Aprovar  (...), una ajuda per a la beca de la piscina.  
Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades.  
 
5. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 173 DE L’ANY 2016  
 
Segons el decrets de l’Alcaldia número 173 de l’any 2016. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, el ratifica íntegrament.  
 
 

a) APROVAR, SI ESCAU, LES BASES REGULADORES PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA PER ACTIVITATS EDUCATIVES, ESPORTIVES 
CULTURALS I DE FOMENT DEL COMERÇ, CONSUM I TURISME 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova les Bases reguladores per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per activitats educatives, esportives 
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culturals i de foment del comerç, consum i turisme i facultar l’alcalde per a la signatura de 
tota la documentació que sigui necessària.  
 
 

b) APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ AL PLA COMARCAL D’IGUALTAT DE 
GÈNERE D’OSONA (2016-2020) ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
D’OSONA I L’AJUNTAMENT 

 
 La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’adhesió al Pla comarcal d’igualtat de 
gènere d’Osona (2016-2020) entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament,  segons la 
proposta presentada per la  regidora Cooperació, Solidaritat i Igualtat i faculta l’alcalde per a 
la signatura de tota la documentació que sigui necessària.  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.  
 
 
 
 
 
 
 


