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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16 
DE NOVEMBRE DE 2017 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Identificació de la sessió 
 
Número: 19. Caràcter: ordinària. Data: 16/11/2017. Horari: de 20 a 21 hores. Lloc: sala de la Junta 
de Govern Local 
 
Assistents 
Miquel Arisa Coma, alcalde president 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde  
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general 
 
Excusen l’assistència 
Josep Paré Aregall, tinent d’alcalde 
 
El president obre la sessió. 
 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 2 DE 
NOVEMBRE 
 
L’alcalde proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per 
majoria absoluta. 
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS  
 
Àrea de Recursos Humans planteja si la baixa per malaltia del funcionari interí (...) se li ha de 
practicar les deduccions corresponents en les seves retribucions. La Junta de Govern Local, per 
majoria absoluta, acorda que es faci de la manera que s’està fent en aquests supòsits.   
 
(...) sol·licita que es fixi la tapa de clavegueram del carrer de Josep Falgueres, ja que cada 
vegada que passen els cotxes fa un soroll i especialment a la nit.  La Junta de Govern Local, per 
majoria absoluta, comunica a (...) que es buscarà una solució per a la problemàtica. 
 
Agència Catalana de l’Aigua comunica que s’ha aprovat una línia de subvencions adreçades als 
ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l’actualització de plans directors del 
servei municipal d’abastament d’aigua. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigua, SA, sol·licita l’autorització per a suspendre el 
subministrament d’aigua potable els abonats no domèstics que tenen rebuts pendents. La Junta de 
Govern Local, per majoria absoluta, autoritza la suspensió del subministrament dels abonats 
esmentats.  
 
(...) en representació de l’AMPA de l’Escola Ildefons Cerdà, sol·licita que es retiri la grava dels 
patis de l’escola Ildefons Cerdà i es compacti el terra, per facilitar l’autonomia i la mobilitat dels 
alumnes del centre amb necessitats educatives especials i amb mobilitat reduïda. La Junta de 
Govern Local, per majoria absoluta, comunica (...), en representació de l’AMPA de l’Escola 
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Ildefons Cerdà, que properament es portarà a terme la compactació de la terra per solucionar la 
problemàtica descrita.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que ha aprovat la 
modificació de la subvenció del Projecte de pavimentació del cementiri. S’ha disminuït 
l’aportació inicial de 176.739,64 euros per la quantitat de 55.344,23 euros, de la qual cosa en 
resulta una aportació total de la Diputació de Barcelona de 121.395,41 euros.  La Junta de Govern 
Local, per majoria absoluta, accepta la modificació.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica que ha atorgat una 
subvenció per import de 25.000 euros destinada a finançar el Projecte Espai Cerdà. La Junta de 
Govern Local, per majoria absoluta, accepta la subvenció.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica la concessió dels ajuts en el marc del 
Programa complementari de transicions educatives per al curs 2017 – 2018 del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016 – 2019, en concret: Cursos d’accés a cicles formatius de grau mig, per 
import d’11.500 euros. Cursos d’accés a cicles formatius de grau superior, per import de 16.300 
euros. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta l’ajut econòmic. 
 
Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones comunica que ha concedit el recurs 
tècnic consistent en la realització de serveis i activitats per a l’actuació Diagnosi de l’organització 
dels serveis socials bàsics, en el marc del Catàleg de serveis de 2017 del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2016 – 2019. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta la subvenció. 
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica l’informe sobre l’itinerari 
de vianants a la C1413b entre Centelles i Balenyà. La Junta de Govern es dóna per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica que ha aprovat la 
concessió d’una subvenció destinada a finançar les despeses del funcionament de les llars 
d’infants municipals, curs 2016 – 2017, per import de 41.169,21 euros. La Junta de Govern Local, 
per majoria absoluta, accepta la subvenció.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Coneixement comunica el calendari de 
festius amb obertura comercial autoritzada per a l’any 2018: 7 de gener, 1 de juliol, 1 de setembre, 
12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 8, 16, 23 i 31 de desembre. Sol·licita que es faci la màxima 
difusió a tots els establiments comercials. 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:  
 
Expedient número 96/2017. (...) per construir una terrassa exterior en l’habitatge unifamiliar 
entre mitgeres, al carrer de Mossèn Josep Ubach. No obstant, es condiciona al compliment dels 
requisits que marca la normativa (...). 

Expedient número 119/2017. (...) en representació de la Comunitat de propietaris, per reparar les 
deficiències de la ventilació dels trasters del garatge, al carrer del Palau dels Comtes.  
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Expedient número 120/2017. (...) per suprimir una paret per ampliar el local, a la ronda de les 
Tàpies. No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...). 

Expedient número 121/2017. (...) en representació de la Comunitat de propietaris, per arranjar la 
vorera i fer una rampa per millorar l’accessibilitat a l’edifici, a la carretera de St Feliu de Codines.  
 
Expedient  número 122/2017. Gas Natural Catalunya, SA per fer una rasa i la connexió de 
servei, a l’avinguda de Rodolf Batlle. No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que 
marca la normativa (...). 

Expedient número 129/2017. (...) per la creació d’un nou habitatge en planta baixa de l’edifici, a 
la ronda de les Tàpies. No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la 
normativa (...). 

3.2 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 
 
Expedient número 36/2017. (...) per rehabilitar l’habitatge unifamiliar entre mitgeres, a la ronda 
de les Coromines. Atès el certificat de final d’obra de 14 de febrer de 2017. Atès l’informe de 
l’arquitecta tècnica municipal de 8 de novembre de 2017. (...). La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, acorda donar la llicència de primera ocupació. 
 
4. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES  I ELS PAGAMENTS 
 
4.1 S’aprova la concessió de subvencions segons la proposta presentada pel regidor d’Esports, 

(Segons els justificants presentats que consten en les bases aprovades pel Decret de l’Alcaldia 
número 43, de 10 de març de 2017) a les entitats següents: Penya Ciclista de Centelles 
(2.351,11 euros), Unió Esportiva Centelles (1.800 euros), Club Natació Centelles (1.169,62 
euros), Club Bàsquet Centelles (1.309,09 euros), amb consignació específica en el Pressupost 
municipal vigent, partida de despesa 342 – 48000. 

 
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 majoria absoluta, adopta els acords:  

 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 48,61 euros, a abonar directament a Sorea, SA., amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...)  de 450 euros, a abonar directament a la propietària.  
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 66,89, euros, a abonar directament a l’Electracomercial 
Centelles, SLU., amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 
231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica a (...) de 206,92 euros, a abonar directament a Sorea, SA. amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica a (...) de 120 euros, per a la compra d’aliments frescos que 
gestionarà els Serveis Socials amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, 
partida de despesa 231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica a (...) de 150 euros, per a la compra d’aliments frescos que 
gestionarà els Serveis Socials amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, 
partida de despesa 231-48000. 
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Aprovar una ajuda econòmica a (...) de 380 euros, a abonar directament a la propietària amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
 
4.3 S’aprova la despesa i la factura presentada per l’alcalde, relativa a la compra de 16 Lectors 
Smart Card Identive cloud 2700R, per import 443,34 euros, amb consignació específica en el 
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 62600. 
 
5. APROVAR, SI ESCAU, EL PLEC DE CLÀUSULES ECONOMICO 
ADMINISTRATIVES I LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA 
DE REGIR EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE BAR DEL CAMP DE FUTBOL I 
DE LA PISICINA MUNICIPAL, AIXÍ COM TAMBÉ LA NETEJA DELS 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS  
 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: Aprovar el Plec de clàusules 
economicoadministratives i les prescripcions tècniques particulars que ha de regir el procediment 
negociat sense publicitat per a la contractació de la gestió dels serveis de bar del camp de futbol i 
de la piscina municipal, així com també la neteja dels equipaments esportius municipals i convida 
tres empreses perquè presentin l’oferta en el termini de 15 dies a comptar des de la recepció de 
l’acord.  
 
6. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 160 DE L’ANY 2017  
 
Segons el decret de l’Alcaldia número 160 de l’any 2017. La Junta de Govern Local, per majoria 
absoluta, els ratifica íntegrament. 
 
(...) Junta de Govern Local, per majoria absoluta, declara la urgència de: 
 
a) 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 majoria absoluta, adopta els acords: 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, per import de 2.829,31 euros. Facultar l’alcalde per a la 
signatura que sigui necessària i notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
b) APROVAR, SI ESCAU, LES CERTIFICACIONS D’OBRES  
 
Atesa la certificació núm. 2 i última de l’obra denominada Climatització de l’Escola de música, 
per import de 29.221,84 euros, presentada per (...) amb consignació específica en el Pressupost 
municipal vigent, partida de despesa 333 – 62300. La Junta de Govern Local, per majoria 
absoluta, aprova íntegrament la certificació.  
 
Atesa la certificació número 2 de l’obra denominada Reforma de les piscines exteriors municipals, 
per import de 44.414,60 euros, presentada per l’empresa Vialitat i Serveis, SLU. (...) amb 
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consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 342 – 61900. La 
Junta de Govern Local, majoria absoluta, aprova íntegrament la certificació.  
 
c) APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE LA SOCIETAT CORAL LA VIOLETA 
I L’AJUNTAMENT 
 
Segons el Conveni entre la Societat Coral la Violeta i l’Ajuntament relatiu a l’edifici situat al 
carrer de Josep Anselm Clavé. El secretari manifesta que la durada del conveni no pot ser 
indefinida. L’alcalde proposa que el termini sigui de dos anys.  La Junta de Govern Local, per 
majoria absoluta, adopta:  
Aprovar el Conveni entre la Societat Coral la Violeta relatiu a l’edifici situat al carrer de Josep 
Anselm Clavé, amb una vigència de dos anys que finalitza el 16 de novembre de 2019. Facultar  
l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part 
dispositiva de l’acord.  
 
d) INFORMES 
 
Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 16 de novembre de 2017, relatiu a la manca 
de seguretat per a les persones a la finca de la ronda de les Tàpies, propietat del BBVA. 
L’Ajuntament s’ha posat en contacte amb el BBVA per tal de demanar-los autorització per entrar 
a l’edifici i han comunicat que el jutjat els ha adjudicat la propietat però no la possessió. La Junta 
de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Que els Serveis Tècnics facin un estudi del 
tancament de l’immoble per evitar els seus desperfectes i l’entrada a persones, ja que això afecta 
la seguretat del veïnat. El cost del tancament de la finca anirà a càrrec del BBVA que és el 
propietari de la finca. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
Segons l’informe de la Policia Local, de 16 de novembre de 2017, relatiu a l’incompliment de 
l’ordenança de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires. Els establiments del centre no 
respecten la quantitat de mòduls i utilitzen l’espai de domini públic d’emmagatzematge de les 
taules i les cadires. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords següents:  
Que els Serveis Tècnics municipals facin una nova liquidació als bars La Violeta, El Cau, Can 
Pequeño i el Portal, ja que tenen més taules i cadires de les autoritzades. 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.  
 
 


