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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE JUNY 
DE 2017 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

 
Sessió número: 11. Caràcter: ordinària. Data: 15/6/2017. Horari: de 20 a 20,45 hores. Lloc: 
sala de la Junta de Govern Local 
 
Assistents 
Miquel Arisa Coma, alcalde president 
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde  
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general 
 
Excusa l’assistència: Josep Paré Aregall, tinent d’alcalde 
 
El president obre la sessió. 
 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL DIA 1 DE JUNY 
 
S’ha observat un error de transcripció en l’informe del Servei de l’Arxiu municipal, relatiu a 
la revisió del Nomenclàtor dels carrers del municipi, redactat per l’arquitecta municipal, la 
responsable de l’Oficina de Català i l’arxivera municipal, d’11 de maig de 2017. On diu: Sant 
Feliu de Codines, passeig de; Ha de dir: Sant Feliu de Codines, carretera. El secretari llegeix 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per majoria absoluta. 
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
(...) sol·liciten empadronar-se al carrer de Sant Martí, ja que estan sense feina, a punt de 
tenir un fill i no poden llogar cap habitatge pels requisits que els exigeixen. Segons l’informe 
del secretari la Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda deixar l’assumpte sobre la 
taula. 
 
(...) sol·licita empadronar-se al carrer de Sant Martí, ja que està d’ocupa d’un habitatge del 
banc i també demana el comptador de l’aigua i de la llum. Segons l’informe del secretari la 
Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda deixar l’assumpte sobre la taula. 
 
(...) ha incomplert el Decret de l’Alcaldia número 41/2017, de 7 de març, perquè de forma 
immediata deixés de prestar el servei de bar, de la rambla del Camp de l’Aigua, ja que 
només tenia llicència per servei de forn de pa. Segons l’acord de la Junta de Govern Local, de 
4 de maig de 2017, en el qual es van desestimar les al·legacions presentades (...); la Junta, per 
majoria absoluta, es reitera (...) que de forma immediata deixi de prestar el servei de bar.  
 
(...), en representació de l’Associació Administrativa de Cooperació de Sant Pau, 
comunica que s’anul·li el punt de l’assemblea de la Renovació de càrrecs de la junta, de 6 de 
maig de 2017, per l’incompliment dels estatuts. Requereixen a tots els nous socis que 
presentin la documentació necessària, tal i com recullen els estatuts, per tramitar novament la 
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sol·licitud d’adhesió, per tal que puguin participar a l’assemblea i presentar-se novament a 
l’elecció de la junta. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, requereix a (...), en 
representació de l’Associació Administrativa de Cooperació de Sant Pau, que presentin l’acta 
de l’assemblea on consta l’acord del qual sol·liciten l’anul·lació.  
 
(...) sol·licita la baixa voluntària del Pla d’ocupació 2017, a partir del 2 de juny. La Junta de 
Govern Local es dóna per assabentada.  
 
(...) sol·liciten empadronar-se al carrer de Sant Martí, ja que estan d’ocupes d’un habitatge 
i necessiten papers per poder tenir assistència mèdica perquè ella està embarassada i també 
demanen el comptador d’aigua i llum. Segons l’informe del secretari de 5 de juny de 2017. La 
Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda deixar l’assumpte sobre la taula. 
 
(...) en representació de les Dominiques de l’Anunciata de Puig d’Olena, sol·licita 
autorització per portar un grup de 20 nens a la piscina, amb l’acompanyament d’educadors 
del centre durant els mesos de juny, juliol i agost (...). La Junta de Govern Local, per majoria 
absoluta, estima la petició.  
 
(...) sol·liciten que l’Ajuntament aclareixi el tema de l’expedient d’obres número 157/2012, 
relatiu a la construcció d’una piscina del carrer de Tarragona, que desborda la llicència 
concedida. (...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda que el regidor de 
Governació s’entrevisti amb (...) per trobar una solució al problema.  
 
(...), en representació del bar El Cactus, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires 
al carrer del Congost. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: 
Autoritzar-lo a (...), per col·locar 6 mòduls mitjans, durant la temporada d’estiu previ 
pagament de la taxa  preceptiva, sens perjudici  que si es produeixen sorolls que alterin la 
normal convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització concedida. Cada dia ha de 
recollir i deixar l’espai públic que ocupen ben net, per tal de fer la neteja general de tota la via 
pública. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat. 
 
(...), en representació del bar Miami, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires a 
l’avinguda d’Ildefons Cerdà. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: 
Autoritzar a (...) del bar Miami, per col·locar 6 mòduls grans, des de l’1 de juny al 30 de 
setembre previ pagament de la taxa preceptiva sens perjudici  que si es produeixen sorolls que 
alterin la normal convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització. Cada dia ha de recollir 
i deixar l’espai públic que ocupen ben net, per tal de fer la neteja general de tota la via 
pública. Notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada.  
 
(...), en representació del bar Via, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires a la 
plaça Major. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: Autoritzar a 
(...) del bar Via, per col·locar 6 mòduls mitjans, des de l’1 de maig al 31 d’octubre i 5 mòduls 
mitjans de 1 de maig a l 30 de setembre previ pagament de la taxa preceptiva sens perjudici 
que si es produeixen sorolls que alterin la normal convivència del veïnat (...) es revocarà 
l’autorització. Cada dia ha de recollir i deixar l’espai públic que ocupen ben net, per tal de fer 
la neteja general de tota la via pública. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat. 
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Síndic de Greuges de Catalunya en relació la queixa presentada per (...) pel seu malestar 
davant de les dificultats per empadronar a (...) al domicili llogat per (...), fa una valoració 
positiva del funcionament del padró del municipi i de les actuacions que ha portat a terme 
l’Ajuntament (...) . La Junta de Govern Local es dóna per assabentada sense perjudici de que 
si es fan unes comprovacions per la Policia local perquè hi havia alguna sospita.  
 
Consell Comarcal d’Osona comunica que el Ple del Consell Comarcal, del 21 de desembre 
de 2016, va acordar l’Acceptació de delegació en matèria de residus municipals de 
l’Ajuntament de Montesquiu. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que s’ha denegat 
l’autorització de les obres del pas de vianants a la carretera C-1413b, en concret: El pas 
sol·licitat té visibilitat estricta (...) segons en sentit de Sant Feliu a Vic (60 m amb pendent en 
el mateix sentit) perquè els vianants creuin amb seguretat. La zona comença a ser periurbana i 
pot donar lloc a disminució de l’atenció dels conductors al possible creuament de vianants. 
L’embocadura del carrer de Puigsagordi és molt ampla i és baixada. La configuració 
afavoreix que els vehicles que s’incorporen des del carrer a la carretera C-1413b puguin tenir 
la tendència a no parar davant l’stop, més atents als vehicles que venen per la carretera en 
sentit de Sant Feliu a Vic que dels vianants que creuen a l’alçada en el lloc sol·licitat. La 
instal·lació del pas de vianants no es considera suficientment segura per als vianants a 
l’entorn. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada i acorda que es passi la 
documentació als serveis tècnics municipals i a (...), per als efectes que calgui.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports concedeix una ajuda 
econòmica per a la realització de l’actuació del Pla estratègic educatiu i cultural, (...) del Pla 
Xarxa de governs Locals 2016 – 2019, per 7.000 euros. La Junta de Govern Local, per 
majoria absoluta, accepta l’ajuda econòmica.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que ha aprovat el 
programa anual del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals, actuacions per al 2017, 
relatiu al conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els 
ajuntaments, les agrupacions de defensa forestal (ADF) i les federacions d’ADF, per a la 
gestió i l’execució dels plans de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis 
forestals, amb l’import:  Cost total per a l’any 2017: 3.800 euros. Aportació de la Diputació, 
el 90%: 3.420 euros. Aportació de l’Ajuntament de Centelles, el 10%: 380. La Junta de 
Govern Local, per majoria absoluta, accepta la subvenció.  
 
Generalitat de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya comunica el Protocol 
per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya, casos 
de Chikungunya, Dengue i Zika. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada. 
 
 
3. LLICÈNCIES  
 
3.1 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. El secretari 
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manifesta que les llicències menors que no requereixen informe del tècnic facultatiu per no 
afectar a l’estructura, no necessiten autorització, sinó una simple declaració de la persona 
interessada.  

Expedient número 66/2017. (...)  per arranjar la claveguera, al carrer de la Font Calenta.  
 
Expedient número 67/2017. (...) per canviar la banyera per una plat de dutxa, al carrer de 
Fortià Solà.  
 
Expedient número 68/2017. (...) per arranjar la cuina i col·locar mosaic, al carrer de Sant 
Jaume.  
 
Expedient número 69/2017. (...) per canviar el mosaic d’una habitació, a la plaça de Mossèn 
Xandri.  
 
Expedient número 70/2017. (...), en representació de la Comunitat de propietaris, per reparar 
dues terrasses de l’edifici, a la rambla del Camp de l’Aigua.  
 
3.2 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 
 
Expedient número 92/2015. (...) per rehabilitació d’un edifici amb habitatges i locals, al 
carrer Nou (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar la llicència de 
primera ocupació. 
 
4. INFORMES 
 
4.1 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 9 de juny de 2017, relatiu l’estat de 
deixadesa, ple d’herbes del solar del carrer de Jaume Guinovart, propietat de (...). La Junta de 
Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: Requerir a (...), perquè en el termini de 
dos mesos, a comptar des de la recepció de l’acord, porti a terme la neteja del solar, per tal 
d’evitar molèsties i per seguretat a tot el veïnat. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
4.2 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 24 de març de 2017, relatiu a la 
caiguda que va patir (...), al carrer dels Casals, el 18 de febrer de 2017. La Junta de Govern 
Local, per majoria absoluta, requereix a (...) que concreti quina és la reclamació que fa pels 
danys.  
 
4.3 Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 13 de juny de 2017, relatiu a la nova 
ubicació de la instal·lació d’una Àrea d’aparcament d’autocaravanes a la ronda de la Font 
Grossa, cantonada carrer de Can Minguet. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, 
aprova íntegrament l’informe per a la seva instal·lació.  
 
4.4 Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 14 de juny de 2017, relatiu a 
l’esfondrament de la teulada de la finca de la plaça Major, cantonada carrer de l’Hospital. 
D’acord amb les mesures cautelars que s’han portat a terme per a la protecció de la via 
pública i evitar el perill als vianants. Atès que l’obra puja 22.136,71 euros, per l’incompliment 
de la propietat del seu deure de manteniment i conservació de la finca. La Junta de Govern 
Local, per majoria absoluta, aprova l’informe íntegrament.  
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4.5 S’aprova íntegrament l’informe del Servei d’Arxiu municipal 17/07 relatiu a la donació 
de documents realitzada per Pere Bruix Riera a favor de l’Ajuntament de Centelles.  
 
4.6 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 9 de juny de 2017, relatiu l’estat de 
deixadesa, ple d’herbes del solar del carrer de Sant Ignasi de Loiola, propietat de (...). La 
Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Requerir a (...), perquè en el termini de 
dos mesos, a comptar des de la recepció de l’acord, porti a terme la neteja del solar, per tal 
d’evitar molèsties i per seguretat a tot el veïnat. Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 
4.7 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 9 de juny de 2017, relatiu l’estat de 
deixadesa, ple d’herbes del solar del carrer de Sant Ignasi de Loiola i carrer Tarragona 
propietat (...). La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: Requerir a 
(...), perquè en el termini de dos mesos, a comptar des de la recepció de l’acord, porti a terme 
la neteja dels solars esmentats per tal d’evitar molèsties i per seguretat a tot el veïnat.  
Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS  
 
5.1 S’aprova la despesa de 2.159,34 euros presentada pel regidor de Benestar i Família, relatiu 
a una ajuda econòmica per al Casal d’estiu 2017, amb consignació específica en el 
Pressupost municipal vigent, en concret a la partida de despesa 333 - 21200. (Casal d’estiu de 
l’escola Ildefons Cerdà, 1.708,34 euros. Casal d’estiu de l’escola Sagrats Cors, 129 euros. 
Casal d’estiu del Campus de bàsquet, 130 euros. Casal d’estiu del Penkamuska, 192 euros.) 
 
5.2 S’aprova la despesa de 735,08 euros (IVA inclòs) presentada per l’alcalde, relativa a 
l’adquisició d’un monitor, l’ampliació RAM, paquet teclat i ratolí USB (...), amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920-62600. 
 
5.3 Segons la descripció del servei de la policia local i la proposta de gratificació 
extraordinària realitzada pel regidor de Seguretat Ciutadana,  relativa a la plena 
disponibilitat horària per la manca de personal. La Junta de Govern Local, per majoria 
absoluta, adopta: Abonar la quantitat de 150 euros/nets el mes de maig com a gratificació 
extraordinària per la plena disponibilitat horària i fer les retencions de l’IRPF i de la Seguretat 
Social a (...). Notificar a Tresoreria que efectuï el  pagament. 
 
5.4 Segons la descripció del servei de la policia local i la proposta de gratificació 
extraordinària realitzada pel regidor de Seguretat Ciutadana,  relativa a la plena 
disponibilitat horària per la manca de personal. La Junta de Govern Local, per majoria 
absoluta, adopta: Abonar la quantitat de 150 euros/nets el mes de juny com a gratificació 
extraordinària per la plena disponibilitat horària i fer les retencions de l’IRPF i de la Seguretat 
Social a (...). Notificar a Tresoreria que efectuï el  pagament. 
 
6. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 80 DE L’ANY 2017  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ratifica el Decret de l’Alcaldia núm. 80 de 2017. 
 
Miquel Arisa Coma proposa la urgència de: 



6 
 

 
a) APROVAR, SI ESCAU, EL TANCAMENT DELS LLIBRES DEL REGISTRE 
D’UNIONS CIVILS DE L’AJUNTAMENT 
 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda deixar de prestar el servei de Registre 
d’unions civils ja que actualment és competència de la Generalitat de Catalunya.  
 
b) APROVAR, SI ESCAU, ELS EXPEDIENTS PER A LA SOL·LICITUD PER A LA 
BONIFICACIÓ DE LA TAXA DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA 
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI 2016 
 
(...) L’Ordenança fiscal de la Taxa de la recollida domiciliària d’escombraries permet fer la 
bonificació del 50% al 10% segons els ingressos, (...). La Junta de Govern Local, per majoria 
absoluta, adopta:Estimar les bonificacions de la Taxa de recollida domiciliària d’escombraries 
als expedients relacionats (...). Desestimar la bonificació per a l’any 2017 a l’expedient 
número (...). Per a l’any 2017 es tindran en compte les rendes per patrimoni. Notificar l’acord 
a l’Organisme de Gestió Tributària perquè faci les bonificacions a tots els expedients. 
 
c) APROVAR, SI ESCAU, LA MEMÒRIA DE LA COMISSIO DE SEGUIMENT DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ENTRE 
L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA I DE L’AJUNTAMENT. 
EXERCICI 2016 
 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Aprovar la Memòria de la Comissió 
de seguiment del Conveni de col·laboració per a la prestació de serveis entre l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya i de l’Ajuntament, exercici 2016. Facultar l’alcalde per a la 
signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
d) APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE LES VACANCES  DELS VIGILANTS 
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2017 
 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Fixar el pla de vacances dels 
vigilants municipals per a l’any 2017 (...). Notificar-ho als  interessats.  
 
e) APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES 
 
Atesa la certificació tercera de l’obra denominada Pavimentació del Cementiri municipal, per 
un import de 33.935,06 euros, presentat per HPSA, Construcción y Servicios 
Medioambientales, SA (...). Atès que hi ha consignació específica en el Pressupost municipal 
vigent, en concret la partida de despesa 164 – 61900.  La Junta de Govern Local, per majoria 
absoluta, l’aprova íntegrament la certificació.  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.  


