EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 1 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: 20. Caràcter: ordinària. Data: 1/12/2016. 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 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 organitzen dues jornades sobre la gestió de risc
d’inundacions, a Manresa i a Lleida, el 14 de desembre i 17 de gener respectivament. La Junta
de Govern Local es dóna per assabentada.
Ajuntament de Balenyà comunica el decret de l’Alcaldia número 287/2016 relatiu a tallar el
trànsit del camí de Puigsagordi entre el trencant de Viladecols i el trencant que porta cap el
turó de Puigsagordi. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada i acorda reclamar una
còpia de l’informe del tècnic, sense perjudici que seria convenient solucionar la problemàtica
al més aviat possible.
(...) sol·licita la devolució de l’aval de la llicència d’obres 198/2001 per a la construcció
d’un habitatge unifamiliar aïllat, al carrer del Montseny. (...)
La Junta de Govern Local, per unanimitat, autoritza la cancel·lació de l’aval en garantia de les
obres d’urbanització, clavegueram i vorera, d’un 40% de l’import inicial per import de
5.196,79 euros (...). Notificar la part dispositiva de l’acord.
(...) sol·licita que es revisin els límits de velocitats establerts i els emplaçaments, les mides i
les distàncies de les barreres que hi ha en el municipi. (...). La Junta de Govern Local, per
unanimitat, agraeix la seva preocupació per la bona circulació del municipi i comunica que
farà el possible per aconseguir una circulació més cívica, per part de vianants i conductors,
segons la normativa vigent.
(...) Convergència i Unió de Centelles, sol·licita la substitució dels elements reductors de
velocitat instal·lats al carrer dels Hostalets, prop de l’escola Xoriguer, per altres elements que
permetin reduir la velocitat sense comprometre la integritat dels vehicles que hi circulen.
(...) La Junta de Govern Local comunica que els elements reductors de velocitat compleixen
les dimensions recomanables i senyalitzacions obligatòries i s’han instal·lat prop de l’escola
Xoriguer perquè la perillositat d’atropellament és elevada i amb aquest model evitar els actes
incívics, com la desaparició d’alguns elements.
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Centre de la Propietat Forestal ha aprovat el Pla tècnic de gestió i millora forestal de la
finca de la Rovira de baix, propietat de (...) i amb una vigència fins el 31 de desembre de
2031. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Estabanell i Pahisa, SA presenta la factura de repercussió de l’Impost de Béns Immobles
(IBI) de l’any 2016, per import de 2.948,35 euros i una fotocòpia del contracte d’arrendament
amb l’Ajuntament de 9 d’octubre de 2014. El contracte no estableix a les seves clàusules la
possibilitat de repercussió de l’IBI en la renda pactada. (...) La Junta de Govern Local, per
unanimitat, adopta: Repercutir l’IBI per import de 2.383,74 euros (en 12 mesos és de 198,64
euros) en el contracte d’arrendament entre l’Estabanell i Pahisa, SA i l’Ajuntament. Ordenar a
Intervenció que adeqüi la renda al contracte d’arrendament a la partida 323 – 202.00 i a
Tresoreria que faci el pagament. Notificar la part dispositiva de l’acord.
(...) ARAJUNTS PER CENTELLES AM, (...) demana:
“1. Que s’atorgui un espai a les dependències municipals per poder portar a terme les
activitats del grup municipal indicant l’horari en què es pot utilitzar.
2. Que el seu grup pugui accedir a les oficines municipals per tal de consultar-hi els
documents, expedients i informes.
3. Que per part de l’Alcaldia es convoqui a tots els grups municipals a fi de tractar novament
la problemàtica pel que fa a la transcripció dels debats plenaris.
4. Que en el proper Ple municipal s’adopti una moció relativa al reconeixement públic, en el
cas de jubilacions o sortides definitives del servei.”
Respecte a l’apartat 1r, 2n ens remetem a l’acord de l’Alcaldia número 2016/43, de 29 de
març de 2016, que es va notificar a la persona interessada en la mateixa data.
Pel que fa a l’apartat 3r, ja s’han portat a terme les reunions; el secretari és la persona que té la
competència per redactar les actes dels òrgans col·legiats, sense perjudici de les
manifestacions dels/de les regidors/ores per a l’aprovació definitiva o no.
La Secretaria municipal informa que han estat ateses les nombroses peticions de veure els
expedients. Es a dir, ha posat a la seva disposició tots els expedients sol·licitats, els quals han
pogut consultar a la Sala de Juntes i no ha rebut cap queixa.
També, segons ha informat el secretari general de la corporació sobre la petició reiterada que
el secretari faci un resum de les deliberacions produïdes a les sessions plenàries, està fora de
lloc, ja que a petició del grup municipal ARAJUNTS les sessions del Ple es graven i es
filmen. A partir d’aquest moment, des de Secretaria es va optar perquè una administrativa
copiés a l’acta les deliberacions prèviament gravades de les sessions plenàries, per a una
major seguretat jurídica, ja que l’article 109.1 g) del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals exigeix que l’acta reculli les opinions sintetitzades dels
grups o membres de la corporació que hagin intervingut en les deliberacions i incidències, la
qual cosa no es pot substituir per annexar la gravació tècnica i recollir únicament a les actes
els acords i les opcions a favor i en contra, ja que això suposaria la modificació del principi
d’unitat de l’acta, perquè al llegir-la seria impossible determinar el motiu de les votacions
finals. Per tant, no hi ha cobertura legal que permeti modificar el precepte esmentat.
No obstant això, d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic (LRJSP), vigent a partir del 2 d’octubre del 2016, l’article 15 indica que el règim
jurídic dels òrgans col·legiats s’ajustarà a les normes contingudes en la present secció, sense
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perjudici de les peculiaritats organitzatives de les administracions públiques en les quals
s’integrin. L’article 18 disposa (legislació bàsica del funcionament dels òrgans col·legiats) el
següent:
De cada sessió que faci l’òrgan col·legiat el secretari n’estendrà una acta, que especificarà
necessàriament les persones assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc on s’ha portat a
terme i la durada de la sessió, els principals punts de les deliberacions, així com el contingut
dels acords adoptats.
Les sessions que l’òrgan col·legiat porti a terme es podran gravar. El fitxer de la gravació,
junt amb la certificació expedida pel secretari sobre la seva autenticitat i integritat, i el demés
documents en suport electrònic que s’utilitzin a la sessió podran acompanyar l’acta de les
sessions, sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions que han
estat objecte de gravació.
L’acta de la sessió es podrà aprovar a la mateixa reunió o a la immediatament següent. El
secretari elaborarà l’acta amb el vistiplau del president i la remetrà a través de mitjans
electrònics als membres de l’òrgan col·legiat, els quals podran manifestar, pels mateixos
medis, la seva conformitat o objeccions sobre el text a efectes de la seva aprovació i es
considerarà en cas afirmatiu aprovada a la mateixa reunió.
Si s’ha optat per la gravació de les sessions aquest és el nostre cas o per utilitzar de
documents en suport electrònics, s’hauran de conservar de forma que se’n garanteixi la
integritat i autenticitat i el seu accés per part dels membres dels òrgans col·legiats.
A la vista de la regulació de la LRJSP entenem que hi ha cobertura legal per implantar el
vídeo acta com annex de l’acta de la sessió.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords següents:
Primer. Abans de la vigència de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, com a mínim, no hi havia
prohibició expressa per a implantar el vídeo acta. Per això, després de la decisió de l’equip de
govern de gravar les sessions dels plens, des de Secretaria es va optar per la transcripció literal
de la gravació de les deliberacions dels membres de l’òrgan col·legiat, per a una major
seguretat jurídica.
Segon. Ni abans de la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, ni menys ara és necessari fer constar a
l’acta de la sessió un resum dels punts principals de les deliberacions que ha estat objecte de
gravació i transcripció en l’acta.
Tercer. Fins que no quedi perfectament garantida la conservació dels fitxers electrònics és
aconsellable que a l’acta s’hi segueixin copiant les deliberacions objecte de gravació.
Quart. Respecte a l’apartat 5è, relatiu a la petició que s’adopti en el proper Ple una moció
sobre el reconeixement públic a les persones treballadores de la corporació que es jubilen
anticipadament o que ho facin una vegada tinguin l’edat per a la jubilació, cal dir que a
l’equip de govern li sembla correcte tal com es fa actualment, la qual cosa no implica que no
es faci un reconeixement a la sala de plens històrica de l’Ajuntament amb tot el personal
treballador i amb un obsequi.
(...) comunica que a la carretera de Banyeres, els vehicles circulen a gran velocitat i
sol·licita que es col·loquin unes bandes sonores, que es limiti la velocitat i que es pinti un pas
per als vianants. La Junta de Govern Local, per unanimitat, comunica a (...) que estudiarà la
problemàtica descrita de la carretera de Banyeres.
(...), en representació de la Comunitat de Propietaris, exposa que han presentat diverses
sol·licituds i demanen què passa amb la neteja del carrer de Can Minguet. Pren la paraula
Antoni Castells i manifesta que la problemàtica ja s’ha solucionat. La Junta de Govern Local,
per unanimitat, corrobora el que ha manifestat Antoni Castells.
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(...) sol·licita en canvi de nom del nínxol número 670 del Cementiri municipal ja que ha mort
la titular. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es faci el canvi de nom del
nínxol a favor de (...) i notificar la part dispositiva de l’acord.
(...) en representació d’Anida Operaciones Singulares, SA, comunica que és propietària de
13 habitatges i 20 places d’aparcament, situat a la ronda de les Tàpies (...), com a
conseqüència del procediment d’execució hipotecària seguit contra l’anterior propietari
Castelltrade 2000, SL, i no és propietària dels dos trasters de la planta soterrani (...) que són
de Castelltrade 2000, SL. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
(...) sol·licita que es revisin les bandes de davant de l’Escola Xoriguer perquè són tan
sobtades que és un perjudici per a la salut les persones operades de l’esquena. (...) La Junta de
Govern Local, per unanimitat, comunica a (...) que els elements reductors de velocitat
compleixen les dimensions recomanables i senyalitzacions obligatòries i s’han instal·lat prop
de l’Escola Xoriguer perquè la perillositat d’atropellament és elevada i els conductors no
respecten la senyalització vertical.
Consell Comarcal d’Osona comunica que l’aportació corresponent al primer semestre de
2016 és de 585 euros per al Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la
comarca d’Osona. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova el pagament amb
consignació específica al Pressupost municipal vigent, partida de despesa 135 – 46500.
Consell Comarcal d’Osona comunica que en la llicència d’obres per a la construcció d’una
àrea de servei i pernocta per a autocaravanes ubicada a la C-1413b, a l’avinguda de Pere
Barnils, la responsable de les obres és l’empresa HPSA Construcción y Servicios
Medioambientales, SA i el director d’obra serà Xavier Fernández Guillamón, de l’empresa
Grup Disseny Cabrils, SCCL. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica el termini màxim de
resolució de la sol·licitud d’autorització per a la realització d’obres o instal·lacions en zona de
protecció de les carreteres i efectes del silenci administratiu, expedient número: 2016/10985,
carretera C-1413b. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que ha aprovat el
lliurament de 770 agendes escolars i de 48 calendaris escolars de medi ambient, per import de
770 euros, a càrrec de la partida 323-2269900. La Junta de Govern Local, per unanimitat,
aprova la despesa.
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies comunica la
concessió de les subvencions per a projectes d’activitats adreçades a persones joves:
 Projecte 1: Millora de l’ocupació juvenil a Centelles per import de 4.309 euros.
 Projecte 2: Participació, oci i prevenció jove per import de 3.431 euros.
El termini màxim per a justificar les subvencions finalitza el 31 de gener de 2017. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, accepta les subvencions.
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Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Escola Xoriguer sol·licita la
designació d’un representant de l’Ajuntament per formar part del Consell escolar. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, designa a Cristina Ciudad Fernández com a representant.
Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Escola Ildefons Cerdà sol·licita
la designació d’un representant de l’Ajuntament per formar part del Consell escolar. La Junta
de Govern Local, per majoria absoluta, designa a Cristina Ciudad Fernández com a
representant.
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 84/2016. (...) per arranjar la paret de tanca, 4,29 metres lineals, al carrer
del Montseny.
Expedient número 117/2016. (...) per arranjar la porta d’entrada de la finca, al carrer del
Torrent de la urbanització de Sant Pau. Es condiciona al compliment dels requisits
corresponents (...)
2.2 PRÒRROGA D’OBRES
Expedient número 70/2014 (...) per a la reforma interior de la planta baixa per a l’adequació
a restaurant, a l’avinguda de la Font del Marçó. La Junta de Govern Local, per unanimitat,
concedeix a (...) una pròrroga fins el 30 d’octubre de 2017 a la llicència.
Expedient número 113/2016. (...) en representació de la Pujada de Puigrom, SL per a la
distribució interior d’habitatge unifamiliar aparellat, al carrer de Josep Anselm Clavé, 16.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, concedeix a (...) una pròrroga fins el 31 de
desembre de 2016 a la llicència d’obres.
2.3 FINAL D’OBRA
Expedient número 94/2014. (...) per a la construcció d’un mur de tancament, al carrer del
Montseny. (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar el final d’obra.
3. INFORMES
3.1 La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’informe de l’arquitecta tècnica
municipal (1 de desembre de 2016), en el qual es constata que els elements reductors de
velocitat compleixen les dimensions recomanables i senyalitzacions obligatòries i s’han
instal·lat prop de l’Escola Xoriguer perquè la perillositat d’atropellament és elevada i amb
aquest model evitar els actes incívics, com la desaparició d’alguns elements.
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3.2 La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’informe de l’arquitecta municipal (16
de novembre de 2016), relatiu als terrenys de la reparcel·lació del Sector XII – carrer
d’Aiguafreda industrial la Gavarra, propietat de (...) i acorda que es passi una còpia a (...).
3.3 La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima la llicència de primera ocupació per
a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, al carrer del Montseny, a nom de (...),
segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, (22 de novembre de 2016 ja que estant
pendents de fer les obres d’urbanització, condició imposada per la Junta de Govern Local).
4. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
4.1 (...) 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
Ildefons Cerdà durant el mes d’octubre de 2016, per 181,50 euros/mensuals, de l’empresa
Systray Serveis Informàtics, SCP, amb consignació específica al Pressupost municipal vigent,
partida de despesa 323 – 2120001.
4.2 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 (...), import de 225 euros a abonar directament a l’usuari.
Aprovar (...), import de 33 euros a abonar directament a l’usuari.
Aprovar (...), import de 65 euros a abonar directament a l’esplai.
Notificar la part dispositiva de l’acord.
5. APROVAR, SI ESCAU, EL CALENDARI
L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2017

PER

AL

PERSONAL

DE

(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova el calendari vigent a partir de l’1 de gener
de 2017, en concret:
a) HORARI: La jornada serà de 37 hores i 30 minuts, de dilluns a divendres, de 2/4 de 8 del
matí a les 3 de la tarda. Hi ha un descans mínim obligatori de 30 minuts al matí. Tot el personal
haurà de fitxar a l’hora d’entrada i de sortida del treball, utilitzant els rellotges instal·lats. Queda
exclòs el secretari de la corporació (cap de personal immediat).
b) HORARIS ESPECIALS: S’admeten prèvia autorització de l’Alcaldia.
c) SORTIDES: Es recorda l’obligació d’estar en el lloc de treball dins de la jornada laboral,
amb l’excepció de motius justificats, cal aportar justificació.
d) PERMISOS: Per mort, accident o malaltia greu d’un familiar dins del primer o segon grau
de consanguinitat o afinitat (...). Per trasllat de domicili. Per fer funcions sindicals o de
representació del personal. Per exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud. Per
realitzar exàmens prenatals i tècniques de preparació al part per a les funcionàries
embarassades. Per lactància. Per naixement de fills prematurs o que per qualsevol altra causa
estiguin hospitalitzats després del part. Per raons de guarda legal, quan tingui la cura directa
d’un infant menor de 12 anys, d’una persona major que necessiti especial dedicació o d’una
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persona amb discapacitat que no desenvolupi activitat retribuïda. Per tenir cura d’un familiar
de primer grau. Per matrimoni. El temps indispensable per complir un deure inexcusable de
caràcter públic o personal i pels deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i
laboral.
e) PERMISOS PER ASSUMPTES PARTICULARS: El personal podrà disposar de dos dies
addicionals de permís per assumptes particulars des del dia següent al del compliment del sisè
trienni, incrementant-se, com a màxim, en un dia addicional per cada trienni a partir del vuitè.
f) PERMISOS DE LLIURE DISPOSICIÓ: El personal podrà disposar de 6 dies de permís a
l’any. Els permisos de Nadal i Setmana Santa es podran demanar en 1 o 2 torns, sempre d’acord
amb l’ordre estipulat en els anys anteriors segons el torn preferent que s’estableix en el calendari
laboral i en tots els casos el servei ha de quedar cobert.
g) CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR: 4 dies de permís retribuït (...).
h) VACANCES: 22 dies hàbils o dels dies que corresponen proporcionalment si el temps del
servei durant l’any fos menor (...).
i) ABSÈNCIES: Cal avisar i acreditar l’absència.
j) MALALTIES: Lliurar la documentació al cap de personal.
k) HORES EXTRES: El criteri general per al 2017 és que el personal no realitzi hores extres.
l) FESTA PATRONAL: La festa patronal s’establirà en dos torns, el 22 de maig i el 29 de
maig i en tots els casos el servei ha de quedar cobert.
El personal de l’Electracomercial Centelles, SLU i el de l’Electradistribució Centelles, SLU la
farà el dia 1 de juny.
m) CALENDARI LABORAL DE FESTES PER A L’ANY 2017
6 de gener
14 d’abril
17 d’abril
1 de maig
24 de juny
15 d’agost
1 de setembre
11 de setembre
12 d’octubre
1 de novembre
6 de desembre
8 de desembre
25 de desembre
26 de desembre
30 de desembre

Reis
Divendres Sant
Dilluns de Pasqua Florida
Festa del Treball
Sant Joan
L’Assumpció
Festa local
Diada Nacional de Catalunya
Festa Nacional d’Espanya
Tots Sants
Dia de la Constitució
la Immaculada
Nadal
Sant Esteve
Festa local
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Els dies 24 i 31 de desembre són festius per a l’Administració i, per tant, el personal podrà
disposar de 2 dies de permís a l’any.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.
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