EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16 DE
MARÇ DE 2017 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE,
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 5. Caràcter: ordinària. Data: 16/3/2017. Horari: de 20 a 21 hores. Lloc: 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 DIA 2
DE MARÇ
El secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat.
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
Agència Catalana de l’Aigua envia una còpia de la convocatòria de subvencions adreçades
als ens locals per a realitzar inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta i la
delegació del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua en el seu director de
les facultats per aprovar la convocatòria i per resoldre l’atorgament de les subvencions. La
Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Agència Catalana de l’Aigua comunica que organitza diverses sessions informatives a
diferents punts del territori per poder respondre els dubtes que puguin ocasionar la nova
convocatòria de subvencions destinada a actuacions municipals i supramunicipals, per tal que
ajudin a resoldre els problemes de la garantia d’aigua per un import de 10M€ per als anys
2017, 2018 i 2019. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Ajuntament de Tona comunica que segons el punt 2B2 del Conveni de col·laboració entre
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de
Barcelona i els ajuntaments d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles, Figaró - Montmany, Sant Martí
de Centelles, Tagamanent i Tona, en relació a la continuïtat del Projecte de serveis esportius
en petits municipis de l’Alt Congost, pel 2016 – 2019, l’obligació de l’aportació econòmica
per a l’any 2017 és de 11.451,24 euros. S’aprova la despesa. (...).
(...), en representació del bar Córdoba, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires a
l’avinguda Diagonal, cantonada carrer de Sant Josep. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, adopta els acords: Autoritzar la col·locació de 4 mòduls grans, des de l’1 d’abril al
31 d’octubre, 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 les taules i les cadires i deixar l’espai públic que ocupen ben net, per tal de
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fer la neteja general de tota la via pública. Notificar la part dispositiva de l’acord a
l’interessada.
(...) presenta el recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local, del 19 de gener
de 2017 i sol·licita que l’Ajuntament es faci càrrec dels desperfectes del seu vehicle Ligier
IXO DCI, (...), ja que va xocar amb les torratxes que hi ha al carrer dels Hostalets, cantonada
carrer dels Casals (...), per 761,92 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima
el recurs de reposició en base a les al·legacions (...) de 19 de gener de 2017.
Fundació Esclerosi Múltiple sol·licita una ajuda econòmica amb motiu de la campanya
Mulla’t, que es fa el 9 de juliol, per la lluita contra l’esclerosi múltiple i els seus efectes
socials. La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima la petició per manca de recursos
econòmics.
(...) sol·licita la compra d’un nínxol del Cementiri municipal per tal de portar les restes
mortals de la seva mare, enterrada a Barcelona. Atès que no hi ha gaire nínxols en aquest
municipi encara que es faci l’ampliació en aquest exercici, això comporta que no puguin
atorgar les concessions que es sol·liciten. Es desestima la petició.
(...) sol·licita la bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la
Taxa per llicències urbanístiques de la llicència d’obres número 41/2016 per rehabilitar la
coberta i consolidar l’estructura dels forjats a la plaça Major, ja que es tracta d’un edifici
catalogat pel Pla Especial de Protecció del Centre Històric. Atès que en data 29 d’abril de
2016 va abonar la quantitat de 1.520 euro La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
retornar a (...) la quantitat de 760 euros, que correspon a la bonificació del 50% (...).
(...), en representació de l’Associació contra el Càncer de Centelles, sol·licita autorització
per vendre roses, sense ànim de lucre, el 23 d’abril a la plaça Major, així mateix demana una
taula, dues cadires i una carpa. La Junta de Govern Local, per unanimitat, estima la petició.
Consell Comarcal d’Osona comunica la nova convocatòria de l’Agència Catalana de
l’Aigua, que en la majoria dels casos s’aplicaran deduccions de 300 euros per cada 1.000
euros consumits. El percentatge sobre la resta serà diferent segons la població del municipi i
els tipus d’actuació, en tot cas l’import màxim serà de 500.000 euros en totes les actuacions, a
excepció de la rehabilitació i la recuperació de pous que serà de 50.000 i 150.000 euros
respectivament. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que s’ha concedit el
recurs material per a la realització de l’actuació Elaboració o actualització de la cartografia
topogràfica urbana digital, en el marc del Catàleg de serveis del 2017 del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016 – 2019. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta l’ajut
material.
Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local comunica que ha
aprovat les actuacions en el marc del Catàleg de serveis del 2017 del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016 – 2019 i del Catàleg sectorial Recull d’activitats de suport al teixit empresarial,
en concret: Com captar els primers clients (subvenció 648 euros). Costos, marges i beneficis.
Per què no és el mateix facturar que guanyar diners? (subvenció 864 euros). Màrqueting
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directe: Promoció d’un negoci amb pocs recursos (subvenció 432 euros). La Junta de Govern
Local, per unanimitat, accepta la subvenció.
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica que s’està
treballant en l’aprovació d’un nou Mapa de la protecció de la contaminació lumínica a
Catalunya i el termini per comunicar les propostes de modificació de la zonificació finalitza el
10 d’abril de 2017. En cas de no rebre cap proposta de modificació en el termini es
considerarà que l’opció escollida és la proposta normativa. La Junta de Govern Local es dóna
per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica l’adaptació
de les quatre expedicions i dels horaris del servei Granollers, la Garriga, Tona i Vic. La Junta
de Govern Local es dóna per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica que
conjuntament amb l’Ajuntament de Reus, la Diputació de Tarragona i les principals entitats i
associacions de la Mesa de la bicicleta organitzen el 6è Congrés Internacional de la Bicicleta,
a la ciutat de Reus el 18 i 19 de maig de 2017. 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
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 25/2017. (...), en representació d’Estabanell y Pahisa, SA per fer el
tancament amb tela metàl·lica galvanitzada i plastificada de color verd, al camí els Casals.
Expedient número 26/2017. (...), en representació d’Officina Meccanica Sistese España, SL,
per ampliar la nau industrial en planta baixa i 1r pis, al carrer Purgatori. No obstant, el/la
promotor/a-constructor/a vetllarà pel correcte destí dels residus produïts (...).
Expedient número 27/2017. Gas Natural Catalunya, SDG, SA, per fer una rasa de 37
metres de llargada per 0,40 metres d’amplada per a la connexió de servei, a l’avinguda
Diagonal. No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...).
Expedient número 28/2017. Gas Natural Catalunya, SDG, SA, per fer una rasa d’1 metres
de llargada per 0,60 metres d’amplada per a la connexió de servei, a la plaça Vella. No
obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...).

Expedient número 29/2017. (...) per arranjar la cuina i el bany, al carrer de Sant Josep.
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Expedient número 30/2017. (...) per ampliar l’habitatge unifamiliar aïllat, al carrer de Sant
Ferran. No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...).
Expedient número 31/2017. (...) per fer una part de la instal·lació elèctrica, arranjar la cuina i
el bany, al carrer de Sant Josep.
Expedient número 32/2017. (...) per reformar l’accés als habitatges unifamiliars i construir
una pèrgola, al carrer de Badalona. No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que
marca la normativa (...).
Expedient número 33/2017. (..) per pintar la façana de color terrós, al carrer de Descatllart.
4. INFORMES
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova íntegrament l’informe de l’enginyer
municipal, de 7 de març de 2017, relatiu a l’intercanvi de l’espai entre la piscina d’estiu i la
piscina coberta que porta l’empresa concessionària del servei IGE BCN, SL.
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
5.1 S’aprova la despesa de 1.449,34 euros presentada per Neus Verdaguer, regidora de la
Gent Gran, relativa a l’adquisició de dos equips HP Prodesk 280 G3 i dos monitors, amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 62600.
L’alcade, exposa la urgència dels punts següents:
a)APROVAR, SI ESCAU, EL COMPTE DE LA GESTIÓ DE MULTES DE
CIRCULACIÓ PER SANCIONS PRESENTAT PER L’ORGANISME DE GESTIÓ
TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Segons el Compte de la gestió de recaptació de multes de circulació per sancions imposades
per l’Ajuntament de Centelles presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona i que correspon a l’exercici 2016. (...) Pendent de cobrament en data 31 de
desembre, per import de 18.929,74 euros. Un cop comprovat que s’ha practicat correctament
l’aplicació de càrrecs, de devolucions d’ingressos indeguts i de compensacions a favor de
l’Organisme de Gestió Tributària la Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova el Compte.
b) APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DEL BAR DEL CASAL
FRANCESC MACIÀ
D’acord amb les sol·licituds presentades per portar a terme el Servei del bar del Casal
Francesc Macià i un cop valorada tota la documentació, l’equip de govern entén que la
persona més idònia per portar la gestió del bar situat al Casal Francesc Macià és Oriol
Romero Gómez.
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(...) els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb
capacitat d’obrar (...) i considerant que es tracta d’un servei menor, ja que no supera els
18.000 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:
Adjudicar a Oriol Romero Gómez el servei pel preu de 750 euros, IVA inclòs, mensuals,
prèvia presentació de la factura corresponent. El servei s’iniciarà l’1 d’abril i durarà un any.
(...). Facultar l’alcalde per a la signar la documentació que sigui necessària.
c) APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’UNA NAU
INDUSTRIAL DEL CARRER DELS CASALS PER PART DE L’EMPRESA ROB –
TEX, SA I L’AJUNTAMENT
Segons la necessitat urgent de llogar una nau industrial propietat de l’empresa Rob – Tex, SA,
en sòl urbà per emmagatzemar les carrosses i material del Carnaval. (...) en el municipi no hi
ha naus industrials que reuneixin les necessitats per emmagatzemar aquest tipus de material el
que justifica l’adjudicació directa del contracte. No obstant això, s’haurà d’ampliar la porta
d’accés, ja que els elements que s’han d’emmagatzemar són de grans dimensions. Hi ha
pressupost presentat per l’empresa Construccions Riera Camps, SCP, per import de 5.856,68
euros, IVA exclòs.
Pren la paraula el secretari i manifesta que no hi ha consignació específica per fer front a la
despesa del lloguer i s’haurà d’habilitar crèdit en la modificació del Pressupost municipal.
També manifesta que l’Ajuntament no hauria d’adaptar la porta de la nau industrial a càrrec
del Pressupost de l’Ajuntament ja que es tracta d’un immoble que no és de propietat
municipal, en tot cas s’hauria de compensar pel subarrendador el cost esmentat.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Formalitzar el contracte
d’arrendament entre l’Ajuntament i l’empresa Rob – Tex, SA, de l’esmentada nau industrial
per un període d’un any prorrogable per import de 300 euros mensuals (IVA inclòs) que
s’abonaran semestralment a partir del 17 de març de 2017. Facultar l’alcalde per a la signatura
de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.
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