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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 1 DE 
JUNY DE 2017 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, 
DE PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

Número: 10. Caràcter: ordinària. Data: 1/6/2017. 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 18 DE 
MAIG  
 
El secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat. 
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
(...), en representació del bar la Violeta, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires 
al Passeig. 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 18  mòduls grans, des de l’1 de maig al 30 de setembre i 8 mòduls grans 
de l’1 de gener al 30 d’abril i de l’1 d’octubre al 31 de desembre previ pagament de la taxa  
preceptiva (...), sens perjudici  que si es produeixen sorolls que alterin la normal convivència 
del veïnat (...). Cada dia ha de recollir les taules i les cadires 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.  
 
(...), com a directora de l’EAP, sol·licita una entrevista amb el regidor de Benestar i 
Família, per tal de garantir l’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives especials a 
l’escola bressol Niu d’Infants. Atès que ja s’està treballant des de l’Ajuntament sobre la 
problemàtica descrita. La Junta de Govern Local, per unanimitat, comunica a (...) que no hi ha 
cap inconvenient per tenir l’entrevista. 
 
(...) sol·licita l’ampliació de la jornada laboral de 10 hores a la setmana, a partir de l’1 de 
juliol de 2017. La Junta de Govern Local, per unanimitat, estima la petició de deixar sense 
efecte la reducció de 10 hores/setmanals de la jornada laboral (...). 
 
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona comunica que s’ha desestimat el 
recurs contenciós administratiu, Sentència firme de 24 de maig de 2017, (...) relatiu a danys 
produïts per una caiguda al carrer de Jesús, el 27 de maig de 2015. La Junta de Govern Local 
es dóna per assabentada.  
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(...), en representació de Palau Comtal de Centelles, sol·licita que l’Ajuntament tingui 
coneixement dels escrits i dels documents que presenta, conforme al seu contingut (...) amb el 
propòsit d’iniciar l’expedient de preu just com a propietària de la finca de la plaça Major, (...) 
hort i jardí, amb una superfície de 1.750 metres quadrats i per acordar l’inici de l’expedient 
d’expropiació d’aquesta parcel·la.  Adverteix a l’Ajuntament el propòsit d’iniciar l’expedient 
d’apreuament de la mateixa finca (...) en la sol·licitud del Registre d’entrada núm. 1180, de 24 
de maig de 2017 (...). 
D’acord al Pla General d’Ordenació Municipal, aprovat definitivament per la Comissió 
d’urbanisme, el 27 de juliol de 1983 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat el 28 
d’octubre de 1983, qualifica la finca com sòl d’espai lliure 4A-2 jardí urbà i l’altre part com a 
viari 1.B1 Xarxa viària local bàsica. Es té coneixement que consta en el Registre de la 
Propietat núm. 3 de Vic que la finca esta embargada per l’Estat i pel Banc de Santander, SA. 
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, comunica l’informe 4/2017 de la gestió recaptatòria 
en municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants de l’exercici 2013, on hi consta Centelles. 
L’Ajuntament ha complert en el termini de remissió de dades sol·licitades i faltava la 
signatura de l’alcalde, ja que va ser signada electrònicament per la Interventora accidental. La 
Junta de Govern Local es dona per assabentada i acorda fer-ne publicitat a la seu electrònica 
de l’Ajuntament. 
 
(...), com a secretari de l’Associació administrativa de Sant Pau de Centelles, presenta un 
escrit on comunica diverses irregularitats. Atès que aquesta Associació té caràcter voluntari 
i administratiu depèn de les administracions actuants (Ajuntament), es regeix d’acord amb els 
seus Estatuts i té la consideració de les entitats urbanístiques col·laboradores, i els seus acords 
són susceptibles de recurs administratiu davant l’Ajuntament, però no n’hi pot haver més 
d’una per cada polígon d’actuació (...). Atès que s’al·lega que l’esmentada associació ha pres 
acords que contradiuen els Estatuts, per la qual cosa es podria interposar recurs administratiu 
davant l’Ajuntament. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Si algun soci de 
l’Associació Administrativa de Cooperació entén que s’ha incomplert els Estatuts de 
l’esmentada entitat, podrà recórrer els acords davant l’Ajuntament. Comunicar la part 
dispositiva de l’acord (...). 
 
(...), en representació d’IGE BCN, presenta l’auditoria dels comptes anuals de la Piscina 
coberta municipal de l’exercici 2016. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada dels 
Comptes, no obstant això, no accepta els 70.622,96 euros de pèrdues acumulables perquè no 
han portat a terme les inversions que hi ha en el Plec de condicions.  
 
(...) sol·licita que en netegi el riu Congost a l’alçada del barri de Sant Antoni, ja que s’han 
acumulat molts sediments i vegetació als vorals i al llarg del riu. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, acorda que els Serveis tècnics municipals comprovin l’estat del riu i requerir a 
l’Agència Catalana de l’Aigua que faci les actuacions de neteja de la llera del riu Congost.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica el termini màxim  de 
resolució de la sol·licitud d’autorització/informe per a la realització d’obres o instal·lacions en 
zona de protecció de carreteres i efectes del silenci administratiu. Núm. d’expedient: 
2017/5866 (AV/rb), carretera: C-1413b. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
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Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local presenta el treball 
definitiu anomenat Impuls i consolidació Associació Comerciants – Unió de Botiguers de 
Centelles, en el marc del Règim regulador del Catàleg de serveis 2016 del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016 – 2019 i concedeix una aportació econòmica de 3.037,10 euros. La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta l’ajut econòmic.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local comunica que ha 
aprovat les subvencions per a l’any 2017 d’acord amb els convenis específics de col·laboració 
per al desenvolupament i consolidació del servei Reempresa a la província de Barcelona,  
període 2016 – 2019, per import d’11.000 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
accepta la subvenció.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior sol·licita la màxima vigilància respecte 
a les mesures de seguretat dels recintes de titularitat municipal on es facin revetlles i festes 
populars, per tal que les instal·lacions siguin practicables i es trobin en condicions òptimes de 
ser utilitzades en cas d’una emergència. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies comunica 
que Càritas Parroquial de Centelles ha quedat inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i 
Establiments Socials, en la Secció Serveis i establiments d’atenció social primària (...). La 
Junta de Govern Local es dóna per assabentada. 
 
Generalitat de Catalunya envia el Reconeixement de l’Ajuntament amb el distintiu de la 
Finestreta Única Empresarial i el Portal electrònic per a les empreses. La Junta de Govern 
Local es dóna per assabentada i acorda que es passi al Departament de Promoció Econòmica i 
Ocupació.  
 
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 64/2017. (...) per pintar la façana, al carrer de les Falgueres. 
 
Expedient número 65/2017. (...) per rehabilitar l’edifici, al carrer del Marquès de Peñaplata. 
No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...). 
 
3.2 PRÒRROGA D’OBRES 

Expedient número 41/2016. (...), en representació de Triguero – Mas, CB per rehabilitar la 
coberta i consolidar l’estructura dels forjats, a la plaça Major. D’acord amb l’informe de 
l’arquitecta tècnica municipal de 30 de maig de 2017 es concedeix (...) una pròrroga fins el 7 
d’abril de 2018 (...). 
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3.3 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 
 
Expedient número 66/2012. (...)  per a la rehabilitació d’un edifici, al carrer de Jesús. Atès el 
certificat de final d’obra de 31 de gener de 2017 i l’informe de l’arquitecta tècnica municipal 
de 30 de maig de 2017. La superfície útil de l’habitatge de planta segona és de 148,74 m2. La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar la llicència de primera ocupació. 
 
4. INFORMES 
 
4.1 Segons 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, de 11 de maig de 2017. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, l’aprova íntegrament.  
 
4.2 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 25 de maig de 2017, (...), relatiu a 
unes peces de panot que estan en mal estat al carrer de Manlleu. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, l’aprova íntegrament i acorda que es passi una còpia de l’informe (...). 
 
4.3 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 30 de maig de 2017, (...) en 
representació d’un grup de veïns del carrer Congost, relatiu al mal estat en què es troba 
l’antiga fàbrica Martín que provoca humitats a les finques veïnes. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, comunica (...) que durant el mes de juny es portarà a terme la neteja del solar 
per tal d’evitar molèsties al veïnat.  
 
4.4 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 24 de maig de 2017 (...) relatiu a 
treure l’arbre que provoca molèsties al veí.  D’acord amb el Decret de l’Alcaldia núm. 118, de 
5 de setembre de 2016, perquè tragués l’arbust al més aviat possible perquè produïa molèsties 
al veí. Uns dies més tard va tallar algunes branques però actualment ha tornat a créixer molt i 
torna a provocar molèsties al veí. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Requerir 
novament a Felipe Hernández Rodríguez perquè talli l’arbre al més aviat possible. Notificar la 
part dispositiva de l’acord a l’interessat per al seu coneixement i compliment.  
 
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS  
 
5.1 S’aprova la proposta de despesa de 603,79 euros (IVA inclòs) presentada pel regidor de 
Cultura, relativa a l’adquisició d’un equip informàtic HP 250 per l’àrea de Cultura, amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 -62600. 
 
5.2 S’aprova la despesa de 2.510,50 euros presentada per la regidora de Joventut, relativa a 
les Nits de piscina del mes de juliol, amb consignació específica en el Pressupost municipal 
vigent, partida de despesa 3341 – 2260902. 
 
5.3 S’aprova la despesa de 2.683 euros presentada per la Fundació Osona Formació i 
Desenvolupament, relativa als cursos deficitaris del 1r trimestre de l’any 2016 amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231 – 2269906. 
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5.4 Es revoca la despesa de 3.663,88 euros presentada per la regidora de Medi Ambient, per 
fer uns cartells de la campanya informativa sobre la recollida de residus orgànics adreçada 
al comerç, segons l’acord de la Junta de Govern Local, de 15 de desembre de 2016. 
 
5.5 S’aprova la despesa de 1.511,64 euros presentada pel regidor de Benestar i Família 
relativa a l’ajut econòmic sobre les mesures urgents per garantir el dret d’accés als 
subministrament d’aigua potable, en concret l’Ajuntament ha d’abonar un 50% i Sorea 
l’altre 50 % de l’import. Amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, 
partida de despesa 231 – 48000. 
 
L’alcade, exposa la urgència dels punts següents: 
 
a)APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL SISTEMA 
D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
Fa més de set anys que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) va decidir 
crear l’embrió d’una central de compres i aprofundir en les sinergies a l’hora de poder 
contractar de forma conjunta. Els estalvis que es volien assolir per als associats eren: de preu, 
aconseguint per volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint 
l’optimització de les estructures locals minorant els terminis en el procediment administratiu. 
(...). L’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) (...). 
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa l’obligació d’efectuar 
cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del CCDL i 
l’entitat destinatària pot optar per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la 
legislació de contractació pública. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: 
L’adhesió de l’Ajuntament de Centelles al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM i del 
CCDL, per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de 
serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents 
en els contractes subscrits amb les empreses adjudicatàries. Facultar l’alcalde perquè en 
representació de la corporació pugui formalitzar els documents necessaris i permetre l’adhesió 
als diferents acords marc que siguin d’interès (...). Notificar-ho a l’ACM i al CCD.  
 
b) APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I LES ENTITATS SOCIALS  DELS AJUNTAMENTS INTEGRANTS 
A LA XARXA D’HABITATGES D’INSERCIÓ SOCIAL PER A L’ANY 2017 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Adherir l’Ajuntament de Centelles a 
l’acord de 20 d’abril de 2017 entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats 
socials/ajuntaments de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció social (...). Formar part de les entitats 
socials i ajuntaments que constitueixen l’esmentada Xarxa d’Habitatges i que gestionen els 
programes d’habitatges d’inserció per al 2017. Incorporar a la Xarxa i rebre els ajuts 
corresponents al 2017, un cop presentades les justificacions de les despeses relatives als 
habitatges d’inserció: Carrer de Can Minguet, 6, Bloc 1, escala A, baixos 3a i baixos 4a. 
Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.  


