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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19 
D’OCTUBRE DE 2016 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)  
 
 
Sessió número: 17. Caràcter: extraordinària. Data: 19/10/2016. Horari: de 20 a 22:15 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  i el secretari llegeix 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat. 
 
1. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
Agència Catalana de l’Aigua comunica que des de l’any 2008 publica a la seva web el 
document El preu de l’aigua a Catalunya, amb els resultats de l’estudi de les tarifes del servei 
d’aigua en baixa, clavegueram i del cànon de l’aigua. També publica les tarifes dels municipis 
de més de 5000 habitants i capitals de comarca per a un consum de 12 m3/mes.  
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Ajuntament de Roda de Ter comunica que la Junta de Govern Local, del dia 11 d’octubre 
de 2016, va aprovar el Conveni de col·laboració entre entitats locals per portar a terme 
l’execució del projecte Ocupació industrial local d’Osona 2016-2017. 
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
(...) Convergència i Unió de Centelles, sol·licita el següent:  
 
 Que es netegin els 7 planells que falten que hi ha a la via pública. (...) 
 Que es faci un manteniment planificat i constant del mobiliari urbà ja que això 

comporta tenir una imatge del poble ordenat, net i conservat.  
La Junta de Govern Local, per unanimitat, comunica (...) a Convergència i Unió de Centelles 
que els plànols ja s’han netejat. 
 
 (...) Convergència i Unió de Centelles, sol·licita una còpia de les gravacions dels plens de 
l’Ajuntament dels dies 26 de maig i 28 de juliol, ja que s’han gravat i no estan a la pàgina 
web.  
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, desestima la petició perquè  les actes del Ple 
de l’Ajuntament es graven i es filmen a través de vídeo i també són transcrites literalment en 
paper per a la seva aprovació definitiva i posteriorment es penjaran a la web de l’Ajuntament.  
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(...) Convergència i Unió de Centelles, sol·licita una còpia del balanç desglossat de l’any 
2015 de les empreses Electracomercial Centelles, SLU i Electradistribució Centelles, SLU i 
una llista d’impagats a data 30 de setembre i dels anys anteriors.  
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, estima la petició de la còpia del balanç 
desglossat de l’any 2015, però no la llista d’impagats per la Llei de protecció de dades.  
 
(...) l’AMPA de l’escola Sagrats Cors, comunica que estan treballant per fomentar la 
mobilitat sostenible i l’esport, amb l’objectiu de minimitzar la circulació de vehicles a 
l’entorn de l’escola i sol·licita es col·loquin uns aparcaments per a bicicletes, un a la paret del 
fòrum, al costat de l’escala i l’altra pels voltants de l’escola dels grans.  
La Junta de Govern Local, per unanimitat, estima la petició.  
 
(...) La Junta de Govern Local es dóna per assabentada dels treballs que es porten a terme a 
un jardí.  
 
Síndic de Greuges de Catalunya comunica que ha rebut l’informe de la queixa presentada 
(...) relativa a diversos problemes d’accessibilitat d’alguns carrers del municipi i que deixa per 
finalitzat l’assumpte.  
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU, sol·licita que se l’informi quan 
puguin presentar els documents i els escrits administratius en format telemàtic (...). La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, informa a la Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, SAU, que l’Ajuntament és conscient de la problemàtica descrita i que s’està adaptant a 
la presentació dels documents i dels escrits administratius en format telemàtic sense perjudici 
de no poder excloure’s com a mitjà de presentació la documentació de manera presencial per 
als obligats a relacionar-se electrònicament a l’administració. 
 
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigua, SA, sol·licita l’autorització per a 
suspendre el subministrament d’aigua potable els abonats no domèstics que tenen diversos 
rebuts pendents de liquidació. 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, autoritza la suspensió del subministrament 
dels abonats esmentats.  
 
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigua, SA, presenta la factura del cànon que 
correspon al consum municipal del 3r trimestre de 1’any 2016, per import de 15,88 euros.  
S’ha comprovat que és una nau que no és propietat de l'Ajuntament però que la utilitza. El 
secretari manifesta que s’hauria de regularitzar la situació mitjançant un contracte 
d’arrendament, si escau, contracte de cessió d’ús a favor de l’Ajuntament.  
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Consell Comarcal d’Osona comunica que el Ple Comarcal, de data 29 de juny de 2016, va  
aprovar l’Addenda al conveni signat amb l’Ajuntament de Torelló per a la prestació del 
Servei de deixalleria municipal (Delegació recaptació preu públic).  
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació comunica que 
ha aprovat l’actuació Impuls i consolidació Associació Comerciants Unió de Botiguers 
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Centelles, en el marc del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, 
per import de 3.037,10 euros i el contracte que se’n deriva.  
La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta l’ajut econòmic.  
 
Generalitat de Catalunya. Delegació Territorial del Govern a la Catalunya Central. 
Servei Territorial del Joc i d’Espectacles comunica que durant les diades nadalenques i de 
cap d’any, és tradicional que en algunes poblacions en faci el joc de la quina i el període per 
portar a terme l’activitat és entre els dies 3 de desembre de 2016 i 8 de gener de 2017, ambdós 
inclosos.  
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge. Direcció General d’Administració Local envia una còpia de diverses 
executòries de l’Audiència Nacional, que es detallen a continuació: 
 
 Executòria 78/15 (peces 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20); rollo de Sala 19/08; 

Sumari 35/02; JCI número 5.  
 Executòria 28/16; Rotllo de Sala 10/15; Procediment abreujat 129/14; JCI número 3 
 Executòria 33/16; Rotllo de Sala 18/15; Procediment abreujat 33/14; JCI número 4 
 Executòria 6/16; Rotllo de Sala 12/15; Procediment abreujat 106/14; JCI número 2 
 Executòria 20/16; Rotllo de Sala 3/15; Procediment abreujat 94/14; JCI número 2 
 Executòria 46/16, Rotllo de Sala 17/15; Procediment abreujat 56/15; JCI número 3  

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 112/2016. per adequar una nau industrial (...) del polígon industrial la 
Gavarra.  
 
3. INFORMES 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova que es portin a terme els treballs a càrrec de 
tarifes relatiu a la instal·lació d’un sistema de regulació de la mescla d’aigua de compra i de 
pou al dipòsit de can Buenos, per part de Sorea. Informe favorable de l’enginyer municipal de 
data 17 d’octubre de 2016. 
 
 
4. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS  
 
4.1 S’aprova per unanimitat el pagament de 3.500 euros per a la Trobada de Teatre 2016. Hi 
ha consignació específica a la partida de despesa 338 – 2260905 del Pressupost Municipal. 
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4.2 Segons els expedients (...) relatius a la proposta d’ajudes econòmiques per activitats 
extraescolars Esports per a tothom 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: 
 
Desestimar una ajuda econòmica a 7 expedients per superar els ingressos econòmics. 
 
Aprovar: 

una ajuda econòmica a 1 expedient (...) per import de 135 euros, 2 expedients (...) per 
import de 288,75 euros,  6 expedients (...) per import de 69 euros,  1 expedient (...), per import 
de 120 euros, 1 expedient (...), per import de 262,50 euros, 1 expedient (...), per import de 240 
euros, 1 expedient (...), per import de 107,50 euros, 1 expedient (...), per import de 34,50 
euros, 1 expedient (...), per import de 160 euros, 1 expedient (...), per import de 80 euros, 4 
expedients (...), per import de 192,50 euros, 2 expedients (...), per import de 360 euros, 1 
expedient (...), per import de 103,50 euros, 2 expedients (...), per import de 75 euros.  
 
 
5. APROVAR EL CONTRACTE D’ARRENDAMENT A NOM DE LA CAIXABANK, 
SA I L’AJUNTAMENT DEL LOCAL DEL CARRER DE JESÚS, 15, BAIXOS 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta l’acords de formalitzar el contracte 
d’arrendament del local situat al carrer de Jesús, 15, baixos amb la Caixabank, SA, amb una 
renda mensual de 350 euros, més IVA, a comptar des de la signatura del contracte, per 
col·locar els pessebres per Nadal, ja que no es pot utilitzar la capella de Jesús. 
 
Es faculta l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària i es notificarà la 
part dispositiva de l’acord. El secretari manifesta que no hi ha consignació específica per fer 
front a la despesa, però es tindrà en compte en la l’aprovació de l’expedient de modificació de 
crèdits que es portarà al Ple del dia 28 d’octubre de 2016.  
 
 
6) APROVAR, SI ESCAU, LA MEMÒRIA DEL CASAL D’ESTIU DE L’ANY 2016 
 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la Memòria del Casal d’estiu (ingressos 
36.372,86 euros d’ingressos i 37.963,13 euros de despeses) i acorda assumir el dèficit de 
1.590,27 euros a càrrec del Pressupost municipal de l’any 2017.  
 
 
 
 


