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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16 DE 
FEBRER DE 2017 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

Sessió número: 3. Caràcter: ordinària. Data: 16/2/2017 
Horari: de 20 a 21.15 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 
 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 2 DE 
FEBRER 
 
El secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat. 
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
ADIF comunica que els seus vigilants han comprovat el mal estat del pas superior de 
l’avinguda del Molí de la Llavina i que han les deficiències poden incidir en el trànsit 
ferroviari.  (...)  La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova íntegrament l’informe de 
l’arquitecta municipal de 14 de febrer de 2017 i acorda que es passi una còpia a ADIF pel seu 
coneixement i als efectes que calgui.  
 
Agència Catalana de l’Aigua comunica l’informe favorable de la concessió en tràmit a (...) 
per a la 3a captació declarada procedent de l’escorrentia o surgència al marge dret del Torrent 
de la Llavina i considerada com a captació subterrània. La Junta de Govern Local, es dóna per 
assabentada.  
 
Agència de l’Habitatge de Catalunya comunica que a partir del mes de març les 
comunicacions relatives als tràmits del dret de tanteig i retracte (...) de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària, només es faran per via telemàtica mitjançant la plataforma EACAT.  
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
(...) comunica que recentment ha utilitzat el servei del Tanatori de concessió municipal i la 
calefacció estava espatllada i no hi havia cafetera i segons ha parlat amb altres persones ja fa 
dies que això passa i sol·licita que es preguin les mesures adients, ja que és un servei 
municipal i les persones que estan allà hi han de passar moltes hores i també esmenta que en 
el Ple de l’Ajuntament, de 28 d’octubre de 2016, es van apujar els serveis en un 4.74%. A la 
Junta de Govern li consta que hi ha calefacció i cafetera, sense perjudici que en aquest 
moment no funcionessin aquests serveis. La Junta de Govern Local, per unanimitat, comunica 
a (...) que es passarà la queixa a la Funerària Coberta, per tal que preguin les mesures perquè 
aquesta situació no torni a passar.  
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(...) Convergència i Unió de Centelles, comunica que al camí fluvial a l’alçada de la pelleria 
baixa l’aigua carregada de purins, segons les fotografies que adjunta. Segons l’informe 
elaborat pe Servei d’atenció a la ciutadania en temes de medi ambient i sensibilització 
ambiental. La Junta de Govern Local, per unanimitat, comunica a (...) a Convergència i Unió 
de Centelles, l’informe sobre el possible abocament de purins al riu Congost per al seu 
coneixement i als efectes que calgui.  
 
(...) Convergència i Unió de Centelles, sol·licita unes preguntes del nou projecte de 
l’actuació de Sant Pau, en concret: 

1. Perquè consta novament en el nou projecte de Sant Pau una partida de 12.100 euros en 
concepte d’assessorament extern.  

2. Si tots els tràmits que s’han de fer sobre el desenvolupament del Projecte de Sant Pau, 
els faran els serveis tècnics de l’Ajuntament.  

3. Si l’adjudicació de les obres es farà total o parcialment. 
4. L’estudi, la planificació o la previsió de com es gestionarà amb els veïns que no 

puguin pagar.  
5. També comissions informatives per A informar l’oposició de tots els tràmits a seguir a 

partir d’ara, ja que és un projecte complex i a 12 anys.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords següents:  
Primer. Respondre a (...) grup municipal de Convergència i Unió de Centelles, el següent: 
 

1. (...) ja consten en el Pla Parcial aprovat per la Comissió d’Urbanisme, 14 de juny de 
2016 i publicat el 2 de novembre de 2016 amb el concepte de costos externs, això 
possibilita que si es creu necessari quan es faci el repartiment de beneficis i de 
càrregues s’incorporarà aquest import a càrrec del propietaris afectats en el Projecte de 
reparcel·lació.  

2. El sistema d’actuació és el de cooperació, per tant tots els tràmits del Projecte del Pla 
Parcial (realitzat), el Projecte de reparcel·lació (pendent) i el Projecte d’urbanització 
(pendent) els faran els serveis tècnics, jurídics i administratius de l’Ajuntament.  

3. Si el Projecte d’urbanització està pendent d’elaborar, així com l’aprovació i per la qual 
cosa difícilment se li pot donar una resposta i el Pla Parcial determina que s’ha de fer 
com a màxim en 12 anys.  

4. Un cop aprovat el Projecte de reparcel·lació definitivament es notificarà a les persones 
propietàries afectades la quota provisional dels costos d’urbanització, un cop deduïda 
la quantitat que ja hagin abonat (per l’expedient anul·lat).El termini del pagament serà 
d’un mes des de la notificació del Projecte de reparcel·lació i, sense perjudici que 
puguin demanar el fraccionament i l’ajornament de la quota. Si els pagaments 
voluntaris no es fan en el termini establert, la llei obliga a iniciar el tràmit en 
executiva, que en el seu cas el portarà a terme l’Organisme de Gestió Tributària.  

 
Segon. Notificar la part dispositiva dels acords. 
 
(...) presenta el recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local,  1 de 
desembre de 2016, que aprova íntegrament l’informe de l’arquitecta municipal, de 16 de 
novembre de 2016. Al·lega que quan es va tramitar el Projecte de reparcel·lació hi havia un 
error  per no tenir en compte 241,79 m2 de la finca registral (...) fora de l’àmbit de 
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reparcel·lació. Aquesta al·legació es desestima per raonaments jurídics (...). Tot això sense 
perjudici que la recurrent pot tramitar l’expedient de més superfície mitjançant l’acta notarial 
davant del Registre de la Propietat. Miquel Arisa Coma s’absté de la votació per ser part 
interessada. La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima el recurs de reposició 
presentat per (...) en base als fonaments jurídics exposats.  
 
(...) comunica que el camí de davant de l’empresa Fugar, direcció a Sant Pau està ple de 
forats des de fa molt de temps. La Junta de Govern Local, per unanimitat, comunica a (...) 
que de manera progressiva es va fent tot el manteniment als carrers segons la disponibilitat 
econòmica.  
 
(...) comunica que no l’han admesa al postgrau sobre prescripció lectora organitzat per la 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. La Junta de 
Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Gas Natural Fenosa, SDG, SA, comunica que amb la finalitat d’assegurar les comunicacions 
i de la gestió eficient és important que cada municipi faciliti una única adreça de correu 
electrònic des de la qual posteriorment es doni trasllat als diferents agents que, segons la seva 
experiència, assumeixin la gestió de cada client concret dins dels serveis socials. La Junta de 
Govern Local es dóna per assabentada i les comunicacions seran per la pàgina Web de 
l’Ajuntament, en l’apartat seu electrònica. 
 
Gas Natural Catalunya, SDG, SA, envia una còpia de l’Acta de nomenament signada pel 
director facultatiu (...) i visada pel Col·legi d’enginyer tècnics industrials de Barcelona per a 
la realització de les obres a executar durant l’any 2017. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, acorda que la documentació serveixi per a les obres que la companyia de gas faci  
l’any 2017. 
 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública comunica que ha rebut un escrit de la Direcció 
General d’Administració Local pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, i 
que dóna publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Centelles amb Aiguafreda, 
Castellcir, Seva Sant Martí de Centelles i Balenyà. Així mateix les alteracions cadastrals 
necessàries d’acord amb les noves delimitacions municipals que tindran efectes a partir del 
pròxim exercici.  La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
(...), en representació del bar el Roc Gros, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires 
al carrer de Sant Francesc Xavier. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 
acords: Requerir que es presenti el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil amb 
l’extensió a la terrassa. Autoritzar a col·locar 4 mòduls grans, des de l’1 de gener al 31 de 
desembre, 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’interessada. 
 
(...) sol·licita una inspecció pels serveis tècnics municipals ja que hi ha una indústria que fa 
molt soroll i provoca molèsties al veïnat del carrer de les Falgueres. Segons l’informe de 
l’enginyer municipal, de 7 de febrer de 2017, relatiu als sorolls de la indústria.  



4 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Requerir a l’empresa Airsal que 
una empresa homologada i acreditada per la Generalitat de Catalunya faci un control de 
sorolls des del carrer de les Falgueres per comprovar les molèsties al veïnat i que presentu una 
còpia a l’Ajuntament per veure els resultats i si s’ha de fer alguna modificació per solucionar 
el problema. Notificar la part dispositiva de l’acord a Airsal i a (...). 
 
(...) i veïns del carrer de Collsuspina, comuniquen que el jardí de la finca del carrer de Jesús 
està ple de brutícia, de vegetació i de rates, i sol·liciten que es prenguin les mesures adients 
per tal de no provocar molèsties al veïnat. La Junta de Govern Local, per unanimitat, notifica 
a (...) i veïns del carrer de Collsuspina que s’estan fent tots els tràmits per tal de solucionar 
aquesta problemàtica al més aviat possible.  
 
(...), en representació del bar Iturri, sol·licita autorització per col·locar una barra de bar i 
un boteller de fred a fora al carrer davant el bar per poder servir als clients directament el dia 
de carnaval. La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima la petició ja que és 
impossible per al bon funcionament de la rua de Carnaval. 
 
(...) sol·licita que li siguin retornats el diners abonats en concepte del Projecte 
d’urbanització de la urbanització de Sant Pau per de tal de fer front a altres pagaments 
urgents. La quantitat és de 12.567 euros en concepte del costos provisionals de la urbanització 
(no d’execució de l’obra) del Projecte de Reparcel·lació de Sant Pau – sector XV. (...) La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima la devolució a (...) dels costos provisionals 
per import de 12.567 euros, en base als arguments jurídics (...).  
 
(...) sol·licita que es pinti una ratlla groga a un espai molt reduït que hi ha al carrer de Sant 
Antoni M. Claret ja que hi aparquen cotxes i dificulta l’entrada i sortida de vehicles del seu 
garatge. La Junta de Govern Local, per unanimitat, comunica a (...) que properament es 
solucionarà la problemàtica descrita.  
 
Consell Comarcal d’Osona comunica que ha aprovat l’adhesió al Protocol d’execució de les 
diligències de llançament als partits judicials de Catalunya, signat el  5 de juliol de 2013 pel 
conseller de Justícia: el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la secretària 
del govern d’aquest òrgan; els presidents de les diputacions catalanes, els presidents de 
consells dels col·legis d’advocats i de procuradors de Catalunya i els presidents de la 
Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis.  
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Consell Comarcal d’Osona comunica que ha autoritzat la transmissió a la societat Mecànica 
Ollich, SL, el permís d’abocament d’aigües residuals a la xarxa de col·lectors (...). La Junta de 
Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que ha desestimat i 
acceptat les renúncies en el marc del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019, en concret: Proposta de col·lector a la Gavarra per desaiguar per gravetat. Estudis 
previs i avantprojecte per a la construcció d’una conxa acústica al teatre del casal Francesc 
Macià. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
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Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones comunica que ha aprovat el suport 
puntual que consisteix  en l’ajut econòmic Foment de l’accessibilitat, destinat als municipis de 
la demarcació de Barcelona menors de 300.000 habitants, en el marc del Protocol general del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, per import de 2.548,98 euros.  
La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta l’ajut econòmic.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha aprovat la pròrroga d’ajuts 
econòmics atorgats en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019 (número 4/convocatòria 2016), en concret per Material inventariable, per 
import de 2.340 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta l’ajut econòmic.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones comunica que ha aprovat el suport 
puntual que consisteix en realitzar de serveis i activitats en el marc del Protocol general del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, en concret pel taller El carrer és nostre, per import 
de 375 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta l’ajut econòmic.  
 
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 
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 7/2017. (...) per treure uns envans per ser una única sala, al carrer de 
Buenos Aires.  
 
Expedient número 11/2017. (...) per arranjar la cuina, al carrer de Tagamanent. 
 
Expedient número 12/2017. (...) per arranjar la cuina, al carrer del Fortuny.  
 
Expedient número 13/2017. (...) per arranjar la teulada, al carrer del Bisbe Joan Perelló.  
 
Expedient número 14/2017. (...) per col·locar un tàbic pluvial a la paret lateral de l’habitatge, 
a la ronda dels Esports.  
 
Expedient número 15/2017. (...), en representació d’Arplen, SA, per reforç del sostre del 
soterrani de la nau industrial entre mitgeres, a la ronda de la Font Grossa del polígon la 
Gavarra. No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...). 
 
Expedient número 17/2017. (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, a la carretera de 
Sant Feliu de Codines. 
 
Expedient número 18/2017. (...) per tancar amb muntans de ferro galvanitzat, muntat sobre 
la barana d’obra, al carrer de Vic. No obstant, el/la promotor/a-constructor/a vetllarà pel 
correcte destí dels residus produïts (...). 
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Expedient número 19/2017. (...) per fer un forat a la teulada per col·locar una xemeneia, a la 
ronda de les Tàpies.  
 
Expedient número 20/2017. (...) per arranjar la cuina i el bany, al carrer de Vic. 
 
3.2 PERMÍS AMBIENTAL MUNICIPAL 
 
Expedient número 16/2006. (...), en representació de Mecànica Ollich, SL sol·licita la 
transmissió del Permís ambiental municipal d’un Taller de reparació d’automòbils 
especialitzat en mecànica, electricitat i pneumàtics, a l’avinguda d’Ildefons Cerdà. D’acord 
amb l’informe de l’enginyer municipal, de 6 de febrer de 2017. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, autoritza la transmissió del Permís ambiental municipal a favor de (...), en 
representació de Mecànica Ollich, SL. 
 
Expedient número 5/2001. (...), en representació d’Ollich Vehicles, SCP a favor de (...), en 
representació de Mecànica Ollich, SL sol·licita la transmissió del Permís ambiental municipal 
d’un local de compra venda de vehicles, a l’avinguda d’Ildefons Cerdà. D’acord amb 
l’informe de l’enginyer municipal, de 6 de febrer de 2017. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, autoritza la transmissió del Permís ambiental municipal a favor de (...), en 
representació de Mecànica Ollich, SL. 
 
Expedient número 9/2014. (...), en representació d’Unnati Moda, SLU a favor (...) sol·licita 
la transmissió del Permís ambiental municipal d’un comerç de venda al detall de peces de 
vestir, al carrer del Socós. D’acord amb l’informe de l’enginyer municipal, de 8 de febrer de 
2017. La Junta de Govern Local, per unanimitat, autoritza la transmissió del Permís ambiental 
municipal a favor (...).  
 
Expedient número 29/2015. (...) a favor de (...) sol·licita la transmissió del Permís ambiental 
municipal d’un bar restaurant, al carrer del Centre. D’acord amb l’informe de l’enginyer 
municipal, de 8 de febrer de 2017. La Junta de Govern Local, per unanimitat, autoritza la 
transmissió del Permís ambiental municipal a favor de (...).  
 
 
4. INFORMES 
 
4.1 Segons l’informe de la Policia Local, de 16 de febrer de 2017, relatiu a la reclamació de 
danys per un vidre trencat a l’aparcament descampat del carrer de Can Minguet al vehicle (...), 
per import de 116,47 euros. (...) Atès que hi ha consignació específica en el Pressupost 
municipal vigent, en concret la partida de despesa 920 – 22699. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, aprova el pagament de la factura de l’empresa de Planxisteria.  
 
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS  
 
5.1 S’aprova la despesa de 5.955,62 euros presentada pel regidor d’Esports, per 
l’organització de la 8è Cursa d’obstacles Finisher Non Stop Embruixada del 14 de maig  
amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 342 – 
21200.  
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5.2 S’aprova la despesa de 1.966,25 euros presentada pel  regidor d’Esports, relativa a 
l’organització de la 5è Cursa infantil del Cingles de Centelles, el 6 de maig amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 342 – 21200.  
 
5.3 S’aprova la despesa de 114,39 euros presentada per l’alcalde relativa a la renovació anual 
de la llicència Acronis Backup 11 amb consignació específica en el Pressupost municipal 
vigent, partida de despesa 920 – 62600.  
 
5.4 S’aprova la despesa de 3.771,57 euros presentada per l’alcalde  per al condicionament 
del local magatzem municipal de la ronda de les Tàpies, amb  consignació específica en el 
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 - 21200. 
 
5.5 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 una ajuda econòmica (...) de 180 euros a abonar directament a l’establiment.  
Aprovar una ajuda econòmica (...), per a la beca de la piscina.  
Aprovar una ajuda econòmica (...), per import de 296,75 euros a gestionar directament pels 
Serveis Socials.  
 
6. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIONS D’ARMARIS COMPACTES PER A 
L’ARXIU DE L’EDIFICI MUNICIPAL 
 
Atès que estem davant un contracte menor de subministra i instal·lació (no supera els 18.000 
euros ni l’any de durada) (...). Per tot això, els contractes menors podran adjudicar-se a 
qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional 
necessària per a realitzar la prestació: no hi ha oferta econòmica més avantatjosa, però haurà 
de donar compliment a les normes (...)  La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 
acords següents: Adjudicar a Eypar, l’Adquisició e instal·lació d’armaris compactes per a 
l’Arxiu Municipal, per import de 12.702 euros (sense IVA), i l’import del 21% és de 2.614,07 
euros. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària.  
 
7. APROVAR, SI ESCAU, LA MEMÒRIA DEL SERVEI DE L’ARXIU MUNICIPAL 
DE L’ANY 2016 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la Memòria del Servei d’Arxiu municipal 
de l’any 2016. 
 
L’alcade, exposa la urgència dels punts següents: 
 
a) APROVAR, SI ESCAU, LES BASES DE FUNCIONAMENT DEL BAR DEL 
CASAL FRANCESC MACIÀ 
 
Segons les bases de funcionament del servei descrit a la pàgina web municipal (...). La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, aprova les Bases de funcionament del bar del Casal 
Francesc Macià i acorda que les ofertes s’hauran de presentar en el termini de 20 dies des del 
dia següent a la publicació al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.  
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b)APROVAR, SI ESCAU, LA RENOVACIÓ DE LA PÒLISSA D’EDIFICIS I 
PATRIMONI DE L’AJUNTAMENT 
 
Atès que estem davant un contracte de servei menor, (no supera els 18.000 euros, ni l’any de 
durada) (...). Per tot això, els contractes menors podran adjudicar-se a qualsevol empresari 
amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la 
prestació: no hi ha oferta econòmica més avantatjosa, però haurà de donar compliment a les 
normes establertes (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Adjudicar a Ferrer 
& Ojeda la prestació del Servei per l’assegurança dels edificis i patrimoni de l’Ajuntament, 
per import anual de 8.284,29 euros. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 920-224.00 del 
Pressupost municipal de l’exercici 2017. (...). Notificar la part dispositiva de l’acord per al seu 
coneixement i als efectes que calgui. 
 
c) APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR AMB L’EMPRESA OSONA 
VERD 
 
Les persones propietàries de tota classe de terrenys, de construccions i d’instal·lacions han de 
complir els deures d’ús, de conservació i de rehabilitació de les condicions establertes per la 
Llei (...). Atès que fa molt de temps que hi ha queixes del veïnat del carrer de Collsuspina i és 
urgent solucionar la problemàtica, tot i essent una propietat privada.  
Atès que estem davant un contracte de servei menor, ( no supera els 18.000 euros ni l’any de 
durada) (...). Per tot això, els contractes menors podran adjudicar-se a qualsevol empresari 
amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la 
prestació: no hi ha oferta econòmica més avantatjosa, però haurà de donar compliment a les 
normes establertes (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: 
Adjudicar a l’empresa Osona Verd el desbrossament del jardí de la finca del carrer de Jesús, 
1, per import de 2.000 euros (IVA exclòs).  
 
Requerir al propietari de la finca del carrer de Jesús perquè es faci càrrec de l’import ja que 
l’Ajuntament contractarà el servei per evitar les molèsties que fa molt de temps té el veïnat 
del carrer de Collsuspina. 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, EL PLA DE SEGURETAT DEL BALL DE CARNAVAL 
DE 2017 AL PAVELLÓ MUNICIPAL 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova el Pla de seguretat del ball de Carnaval 
2017, al Pavelló municipal elaborat per la Policia local i faculta l’alcalde per a la signatura de 
tota la documentació que sigui necessària.  
 
e) APROVAR, SI ESCAU, EL SERVEI MENOR DE SOCORRISME DE LA PISCINA 
MUNICIPAL D’ESTIU DE L’ANY 2017 
 
Atesa la necessitat de posar en marxa el servei menor de socorrisme de la piscina municipal 
d’estiu, del 24 de juny al 3 de setembre. Atès que estem davant un contracte de servei menor, 
(no supera els 18.000 euros ni l’any de durada) (...),  els contractes menors podran adjudicar-
se a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional 



9 
 

necessària per a realitzar la prestació: no hi ha oferta econòmica més avantatjosa, però haurà 
de donar compliment a les normes establertes (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
adopta els acords:  
Adjudicar a Catalonia Water Safety, SL per portar a terme la prestació de servei de 
socorrisme, per import 10.650,09 euros (IVA exclòs). L’import de l’IVA, el 21% és de 
2.236,52 euros, des del 24 de juny fins el 3 de setembre amb càrrec a la partida 342-21200 del 
Pressupost municipal de l’exercici 2016. (...) Facultar l’alcalde per la signatura de tota la 
documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones 
interessades.  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.  
 
          
 


