EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 3 DE
NOVEMBRE 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: 18. Caràcter: ordinària. Data: 3/11/2016. 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
ADIF comunica sobre la sol·licitud d’autorització per Treball de manteniment i conservació
de la llera en zona urbana dels torrents del Bellesguard i de la Cira. El dia 11 de juny de 2014
es va demanar més documentació i com que no s’ha presentat es dóna per tancat l’expedient
OTS:14/123ac. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Aigües d’Osona, SA comunica que el mes de juliol es va superar la dotació d’aigua en alta
que tenim concedida i s’ha aplicat la distribució de finançament aprovada el 12 de novembre
de 2014, per tant el càlcul de la tarifa de la quota variable és:
 Pel cas de consums fins el cabal màxim assignat, es pagarà el preu de tarifa.
 L’increment del cabal assignat i fins a un 10% d’aquest constituirà un tram. S’aniran
afegint trams a mesura que l’increment de consum superi el 10% del cabal assignat, de
forma successiva i acumulada.
 La tarifa serà successiva. S’incrementarà la tarifa vigent en un 100%. Pel primer tram
d’excés de consum. Els successius trams s’incrementaran, en progressió aritmètica, un
10 %
 Aquesta regularització s’aplicarà mensualment.
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès envia una còpia de l’acord del Ple, de 29 de setembre
de 2016, relatiu a la voluntat municipal de separar-se del Consorci Xarxa de Teatres Públics
de Catalunya. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
(...) propietari d’un vehicle híbrid, que s’impulsa o bé mitjançant energia elèctrica per bateries
o amb energia mecànica per benzina o ambdues alhora demana una bonificació del 75% de
l’impost com es fa a alguns ajuntaments. L’Ordenança fiscal per a l’exercici 2016 no preveu
la bonificació dels vehicles híbrids.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, comunica a (...) que l’Ordenança relativa a
l’Impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici del 2017 preveu una bonificació del
40% de la quota de l’impost a favor de les persones titulars dels vehicles que acreditin que els
seus motors tenen un nivell de emissió de CO2 inferiors o igual als 90 g CO2/Km.
Associació Catalana de Municipis comunica la quota d’associat per a l’any 2017 serà de
1.494 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que estudiarà incloure una
partida al Pressupost municipal per a l’exercici del 2107.
(...) Convergència i Unió de Centelles, sol·licita la informació, els costos, el professorat, el
nombre d’alumnes i l’estat de comptes dels anys 2014 i 2015 de:
 Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament
 Llar d’infants
 Escola de música
La Junta de Govern Local, per unanimitat, comunica que tota la documentació està a la seva
disposició a les oficines municipals.
(...) comunica que a la carretera de Banyeres, sempre hi ha cotxes mal aparcats i sol·licita
que es solucioni la problemàtica, ja que fa molt de temps que es queixa el veïnat i abans que
no hi hagi una desgràcia. Antoni Castells manifesta que ha parlat amb els veïns i han trobat
una solució satisfactòria per a les dues parts.
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada i acorda que es comuniqui l’acord a (...).
(...) sol·licita el canvi de nom del nínxol número 585 del Cementiri municipal per la defunció
del seu marit, (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, concedeix a (...) el canvi.
(...) presenta una reclamació per una caiguda de l’1 de novembre de 2015, a la ronda de les
Tàpies, davant de les escales del pas del carrer del Socós, per import de 6.098,63 euros.
Segons l’informe de la Policia local, de 2 de desembre de 2015; segons l’informe de
l’arquitecta tècnica municipal, de 3 de novembre de 2016 es constata que la vorera estava en
perfectes condicions i els danys que declara no són conseqüència del funcionament normal o
anormal del servei públic.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima la petició en base als arguments
esmentats.
(...) sol·licita que l’Ajuntament es faci càrrec de la recuperació del carnet de conduir per
import de 500 euros, ja que fa 4 o 5 anys li van posar unes multes falses abusant de l’autoritat.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima la petició, ja que els fets que es
descriuen són inversemblants.
Gas Natural Distribución, SDG, SA comunica que han canviat de nom i a partir d’ara
l’empresa es dirà Gas Natural Catalunya, SDG, SA. La Junta de Govern Local es dóna per
assabentada.
(...) comunica que a la zona verda anomenada ziga zaga hi ha hagut un despreniment i
provoca perill per als vianants i sol·licita que es col·loqui grava per evitar possibles accidents.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, comunica a (...) que s’ordenarà que es col·loqui
grava per solucionar la problemàtica descrita.
(...) sol·licita que es pintin de color blanc i vermell les illetes de la carretera de Sant Feliu
amb la cruïlla del carrer de Jesús, ja que tenen poca visibilitat i un parell de vegades algun
cotxe hi ha passat per sobre per manca de visibilitat.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, comunica a (...) que aquesta carretera és
competència de la Diputació de Barcelona i no de l’Ajuntament.
(...) sol·licita que s’anul·li la Taxa per gestió de residus domèstics d’un habitatge del carrer
de Jesús, perquè per motius de salut s’ha traslladat temporalment.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima la petició perquè es presta el servei de
recollida domiciliària de gestió de residus domèstics.
Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, SA, presenta les analítiques del mes de
setembre de 2016.
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Consell Comarcal d’Osona comunica que han començat a fer la segona part de recollida de
mostres i d’anàlisis de les aigües de les fonts.
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Consell Comarcal d’Osona comunica que ha aprovat el Contracte programa 2016 – 2019 per
a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i
polítiques d’igualtat. La justificació del contracte s’haurà de fer abans del 16 de gener de
2017.
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada i acorda que es passi la documentació als
Serveis Socials.
Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones comunica que la demanda del
catàleg de serveis i activitats 2016 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, s’ha estimat
per a l’Arranjament d’habitatge a persones grans.
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada i acorda que es passi una còpia als Serveis
Socials.
L’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona comunica la modificació de preacords
en el marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, previ
informe del centre gestor, el qual s’incorpora a l’expedient el Projecte de Pavimentació del
Cementiri, per 176.739,64 euros. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior. Direcció General de la Policia envia
una còpia de l’Acta d’abandonament del vehicle, marca Fiat model 1080 E, (...), a un
descampat. El vehicle mostra clars símptomes d’abandonament i està en propietat privada. La
Policia Local no pot retirar el vehicle perquè només té competència a la via pública.
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada i acorda notificar la impossibilitat de la
retirada del vehicle al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
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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 109/2016. (...) per pintar la façana de color crema/torrat, al carrer de
Josep Falgueras Pujol.
Expedient número 110/2016. (...) per suprimir una barra d’un bar, a la plaça Major.
Expedient número 111/2016. (...) per enderrocar les parets de tancament per l’obertura de
dues portes, una de garatge i una per als vianants, al carrer del Call Fondo.
Expedient número 114/2016. (...) per reconvertir a l’estat original de l’edifici d’habitatges
entre mitgeres, al carrer del Serrat.
Expedient número 115/2016. (...) per reformar i ampliar un habitatge aïllat, al carrer de Joan
Maragall. No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...).
2.2 LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ I SEGREGACIÓ
Expedient número 116/2016. (...) per tramitar les segregacions i agregacions de part d’unes
porcions de terrenys les finques del carrer del call Fondo i de la ronda dels Esports, (...).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta:
Autoritzar a (...) per a segregar i agrupar de part d’unes porcions de terrenys de les tres
finques. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat.
3. INFORMES
Per manca de documentació es deixa l’assumpte sobre la taula.
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
Xoriguer durant el mes d’octubre 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.
4.2 (...) 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 l’escola CEIP
Ildefons Cerdà durant el mes de setembre de 2016, per 181,50 euros/mensuals, de l’empresa
Systray Serveis Informàtics, SCP, amb consignació específica al Pressupost municipal vigent,
de despesa 323 – 2120001.
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4.4 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 77 euros a abonar directament a l’òptica.
Aprovar (...), un import de 14,35 euros a abonar directament a Serveis Socials.
Aprovar (...), un import de 924,50 euros a abonar directament a l’Escola d’Adults.
Aprovar (...), un import de 85 euros a abonar directament al Club Bàsquet Centelles.
Aprovar (...), un import de 65 euros a abonar directament a l’Esplai 100 teies.
Aprovar (...), un import de 425 euros en concepte de lloguer a abonar directament al
propietari.
Aprovar (...), un import de 65 euros pel subministrament de l’electricitat a abonar directament
a l’Electracomercial Centelles, SLU.
Aprovar (...), per import de 117 euros, una per import de 32,40 euros, una per import de 29,60
euros, dues per import de 220,50 euros, una per import de 33,60 euros, una per import de
50,40 euros, una per 220,50 euros. A abonar directament a l’Escola d’Adults.
Notificar la part dispositiva de l’acord.
4.5 Segons la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la treballadora social i
de la regidora de Benestar Social, relativa al pagament de la quota de l’escola Niu d’infants
de la família (...) i fins que rebin la subvenció de la Generalitat de Catalunya.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es faci efectiu el pagament de la quota a
l’escola Niu d’Infants.
Miquel Arisa Coma, en relació:
a)Aprovar l’adhesió al conveni marc de col·laboració i cooperació amb entitats locals
destinats a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua de llum i de gas per
persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica.
b) Aprovar la col·laboració i el compromís en la realització i el funcionament del Projecte
de Club de feina entre l’Ajuntament de Balenyà i l’Ajuntament de Centelles a través de la
Fundació Osona Formació i Desenvolupament i el Servei de Promoció Econòmica.
Va exposar que la urgència estava suficientment justificada. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, declara la urgència de l’assumpte:
a) APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE
COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ AMB ENTITATS LOCALS DESTINATS A LA
CANCEL·LACIÓ DE DEUTES PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS D’AIGUA,
LLUM I GAS PER PERSONES FÍSIQUES I UNITATS FAMILIARS EN SITUACIÓ
DE POBRESA ENERGÈTICA
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:
Aprovar l’adhesió al conveni marc de col·laboració i cooperació així com l’adhesió al
Protocol d’execució de les diligències de llançaments als partits judicials de Catalunya, pels
municipis que pertanyen a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona.
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Facultar el president del Consell Comarcal d’Osona o al conseller delegat de l’Àrea d’atenció
a les persones per tal que signi els documents necessaris per la sol·licitud d’adhesió. Facultar
l’alcalde per a la signatura de tota la documentació i notificar la part dispositiva de l’acord.
b) APROVAR, SI ESCAU, LA COL·LABORACIÓ I EL COMPROMÍS EN LA
REALITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DEL PROJECTE DE CLUB DE FEINA
ENTRE L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ I L’AJUNTAMENT DE CENTELLES A
TRAVÉS DE LA FUNDACIÓ OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT I EL
SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:
Aprovar la col·laboració i el compromís en la realització i el funcionament del Projecte i
facultar l’alcalde per a la signatura que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de
l’acord.
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