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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 21 DE 
SETEMBRE DE 2017 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 15. Caràcter: ordinària. Data: 21/9/2017. Horari: de 20 a 21,15 hores. Lloc: 
sala de la Junta de Govern Local 
 
Assistents 
Miquel Arisa Coma, alcalde president 
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 
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde 
El president obre la sessió. 
 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 14 DE SETEMBRE 
 
El secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per majoria simple. 
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
Agència de Residus de Catalunya comunica que ha ordenat el pagament del retorn del 
cànon que correspon a l’any 2016, import de 19.805,44 euros. La Junta de Govern Local es 
dona per assabentada.  
 
(...) en representació del Bon Preu, SA, sol·licita autorització per obrir els festius autoritzats 
per a l’any 2018, en concret l’1 de setembre i el 31 de desembre. La Junta de Govern Local, 
per majoria simple, estima la petició. 
 
(...), en representació del grup municipal PDeCAT, presenta una moció en la qual demana que 
es constitueixi una comissió per poder fer la planificació de les jubilacions del personal de 
l’Ajuntament. L’alcalde i manifesta que l’escrit no té la naturalesa de moció, ja que els temes 
de personal estan regulats pel reglament jurídic aplicable. Així mateix diu que a nivell polític 
no intervenen en la selecció de personal i per tant la sol·licitud de la creació d’una comissió 
està fóra de lloc. La Junta de Govern Local, per majoria simple, corrobora el que ha 
manifestat l’alcalde desestima la sol·licitud.  
 
(...) sol·licita la reducció de la jornada laboral de 10 hores a la setmana, a partir del mes 
d’octubre de 2017 fins el juny de 2018, amb la corresponent disminució proporcional de les 
retribucions, amb el benentès que el servei quedarà cobert. Atès que per motius familiars 
l’Estatut dels treballadors preveu la reducció de la jornada laboral amb la respectiva retribució 
de salari i la responsable del servei certifica que no afecta el servei. La Junta de Govern Local, 
per majoria simple, estima la petició amb la reducció proporcional de les retribucions amb 
efectes de l’1 d’octubre de 2017. 
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(...) en representació de la Comunitat de propietaris sol·licita la instal·lació d’un fanal en el 
call del passatge de les Escoles, ja que hi ha uns graons a la zona i queda molt fosca. La 
Junta de Govern Local, per majoria simple, comunica que properament es faran unes obres a 
la zona i es donarà una solució a la problemàtica descrita.  
 
Ministeri de la Presidència i per les Administracions Territorials comunica la nota que ha 
emès la Fiscalia de la Comunitat Autònoma de Catalunya per informar del seu contingut, en 
concret sobre el referèndum il·legal. La Junta de Govern Local es dona per assabentada. 
 
Ministeri de la Presidència i per les Administracions Territorials recorda les resolucions 
que ha dictat el Tribunal Constitucional i les instruccions que ha emès la Fiscalia, en concret 
al Referèndum il·legal. La Junta de Govern Local es dona per assabentada. 
 
Plaguefit, Gestió i Control Ambiental comunica que properament es farà el tractament 
fitosanitari no agrari a la Subestació Elèctrica de Centelles de la Red Electrica, SAU. La Junta 
de Govern Local, per majoria simple, autoritza la realització de tractament.  
 
(...) comunica que el parc de la plaça del Dr. Carreras Artau està molt brut d’excrements 
dels gossos i sol·licita que es netegi per poder gaudir de la zona i que es col·loqui un cartell 
sancionador. La Junta de Govern Local, per majoria simple, comunica (...) que es netejarà el 
parc per tal que en pugui gaudir tot el veïnat.  
 
(...) en representació de la Creu Roja d’Osona sol·licita el segon pagament del 50% de la 
quota del  2016 i el 1r pagament del 50% de la quota del 2017, que correspon al Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament i la Creu Roja, amb consignació específica en el Pressupost 
municipal vigent, partida de despesa 23100 – 48000. La Junta de Govern Local, per majoria 
simple, acorda fer el pagament per import de 2.250 euros cadascuna.  
 
(...) en representació de l’escola Sagrats Cors, presenten la Carta de compromís d’adhesió i 
participació a la Xarxa d’infància i adolescència de Centelles, per tal promoure el benestar 
de la infància i l’adolescència a través de la coordinació dels diferents equipaments, 
institucions i serveis que tenen una incidència en la infància i l’adolescència en el municipi. 
Així mateix designen (...) per formar part del grup pel període mínim d’un curs escolar i 
màxim de tres. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, SA, presenta les analítiques dels mesos 
de juny i juliol de 2017. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 
(...) en representació d’IGE BCN, SL, concessionària de la gestió i explotació de la piscina 
coberta municipal de Centelles presenta recurs de reposició (4 d’agost de 2017) (...) contra 
l’acord de la Junta de Govern Local (1 de juny de 2017). D’acord amb els informes del 
secretari i de l’enginyer municipal (18 de setembre de 2017). Resum de les al·legacions 
presentades (...). 
L’Ajuntament manifesta discordança sobre la quantia de les pèrdues i els desequilibris 
econòmics esmentats, ja que serà necessari que l’Ajuntament auditi els comptes de l’empresa 
concessionària. És important destacar l’incompliment parcial del Plec que regula la concessió. 
(...) En concret, les inversions a les qual l’empresa concessionària estava obligada i la falta 
d’acord de l’òrgan competent municipal pel que fa als desequilibris econòmics esmentats. (...) 
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En un futur l’Ajuntament hauria d’aclarir si les bonificacions esmentades generen una 
disminució en els ingressos del concessionari i, si és així, la forma de compensar-ho. No es 
pot responsabilitzar l’Ajuntament del fet que l’empresa concessionària al·legui que no pot 
deduir l’IVA. Segons el Plec de condicions que regula el servei es tracta d’una obligació del 
concessionari amb un tercer i, per tant, en cap moment l’Ajuntament deu al concessionari 
l’import de 65.865,59 euros pel concepte esmentat. 
 
En definitiva, l’Ajuntament es va donar per assabentat de les diferents auditories que presenta 
l’empresa concessionària, però en cap moment va acceptar les pèrdues que cada any IGE 
BCN al·lega des de l’inici del servei, així com els beneficis produïts. L’Ajuntament realitzarà 
una auditoria del servei farà la Diputació de Barcelona, en la qual es farà un estudi exhaustiu 
dels costos del servei per a realitzar una correcta imputació dels costos de les tarifes. La Junta 
de Govern Local, per majoria simple, desestima el recurs de reposició presentat (...), en 
representació d’IGE BCN, SL, en base als arguments jurídics esmentats, contra l’acord de la 
Junta de Govern Local d’1 de juny de 2017. 
 
Consell Comarcal d’Osona comunica que la Comissió Permanent del Ple, de 26 de juliol, va 
aprovar les tarifes pel serveis de subministrament d’aigua potable en alta amb aplicació als 
municipis d’Osona Sud, d’Osona Nord–Voltreganès i Osona Lluçanès, d’acord amb la 
memòria i l’estudi econòmic per a la determinació de les tarifes de venda d’aigua potable en 
alta, per al 2017, presentat per Aigües d’Osona, SA. La Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada.   
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que ha desestimat la 
sol·licitud de Diagnosi de l’estat actual del teatre Casal Francesc Macià, en el marc del 
Catàleg 2017 de serveis del Pla Xarxa de Governs Locals 2016–2019, per la manca 
d’adequació de la petició al producte catalogat. La Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica que ha aprovat la 
formalització parcial del Suport per al manteniment i control de les piscines a l’aire lliure, en 
el marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019. La Junta 
de Govern Local es dona per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat requereix novament que s’enviï 
el Formulari C-5-001-17 Disponibilitat pressupostària, condició indispensable per tramitar 
l’actuació del Projecte de construcció d’un col·lector de clavegueram al polígon industrial la 
Gavarra, dins el Programa de millora de les infraestructures urbanes de serveis municipals, 
per 9.600 euros. La Junta de Govern Local, per majoria simple, acorda que es faci la tramesa.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que ha desestimat les 
sol·licituds presentades en el Catàleg de serveis del 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016–2019; les actuacions de Protecció civil i Disseny de polítiques locals d’habitatge i 
rehabilitació, per la valoració més baixa. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència presenta la documentació final del projecte de 
l’actuació d’Impuls de la responsabilitat social corporativa i dona per finalitzada l’actuació.  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
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Generalitat de Catalunya sol·licita que es comuniquin les variacions que hi puguin haver en 
relació amb la disponibilitat dels locals que s’utilitzen habitualment com a centres de votació. 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació de Catalunya comunica que ha acceptat la 
renúncia parcial de la subvenció atorgada (...) dins del marc del Projecte Impuls per als anys 
2010 i 2011, per 2.762,41 euros. La Junta de Govern Local, per majoria simple, accepta la 
renúncia.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
comunica que s’han actualitzat les mesures per evitar la introducció i propagació de la plaga 
de quarantena Xylella fastidiosa, que pot atacar més de 300 espècies de plantes i podria 
afectar cultius importants a Catalunya. La Junta de Govern Local es dona 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 82/2017. Telefònica de España, SAU per substituir un pal de fusta per 
un de formigó, al Parc del Pla del Mestre, cantonada carrer de Barcelona.  
 
Expedient número 92/2017. (...) per reformar la cuina, el bany i un envà interior, al carrer de 
Sant Miquel dels Sants.  
 
Expedient número 93/2017. (...), en representació de la Comunitat de propietaris, per 
arranjar les escales per tenir una millor accessibilitat a l’edifici, al carrer de Vic.  
 
Expedient número 94/2017. Gas Natural Catalunya, SA per fer una rasa de 82 metres per a 
la connexió de servei, al carrer del Pont de les bruixes. No obstant, es condiciona al 
compliment dels requisits establerts.  
 
Expedient número 97/2017. (...) per pintar la façana de color teula, al carrer d’Anselm 
Clavé. No obstant, han de fer unes mostres del color i comunicar-ho als serveis tècnics 
municipals per decidir conjuntament quin serà el color definitiu. 
 
Expedient número 98/2017. (...) per pintar la façana de color blanc, al carrer dels Clavells. 
No obstant, el color blanc a la façana no està prohibit però es aconsellable un altre color.  
 
Expedient número 99/2017. (...) per arranjar el bany, al carrer de la Font Calenta.  
 
Expedient número 101/2017. (...) per ampliar un habitatge unifamiliar aïllat, al carrer de 
Badalona. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent.  
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Expedient número 102/2017. (...) per repassar la paret de tanca de la finca, al carrer de 
Miquel Bosch i Jover.  
 
Expedient número 103/2017. (...) per pintar la ratlla a la vorada de color groc per l’entrada al 
garatge, al carrer de Sant Josep. No obstant, s’adjunta un croquis amb les especificacions 
necessàries per pintar la ratlla de manera correcte.  
 
Expedient número 104/2017. (...) per sanejar i pintar la façana de color terrós, al carrer 
Curtidors.  
 
Expedient número 105/2017. (...), en representació de la Comunitat de propietaris per 
rehabilitar la coberta de l’edifici plurifamiliar, al passatge de les Escoles.  
 
Expedient número 106/2017. (...) per pintar la façana de color ocre, al carrer de Raval Can 
Marc Fogueres.  
 
Expedient número 107/2017. (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al carrer de 
Torres i Bages.  
 
Expedient número 108/2017. (...) per arranjar el bany, al carrer de Vinaròs.  
 
3.2  PRÒRROGA D’OBRES 
 
Expedient número 1/2017. (...) per a l’aïllament tèrmic i lligat de les façanes i tancament de 
balcó a casa unifamiliar aïllada, al carrer de Ventallola. D’acord amb l’informe de l’arquitecta 
tècnica municipal de 8 de setembre de 2017 La Junta de Govern Local, per majoria simple, 
concedeix una pròrroga fins el 28 de febrer de 2018 a la llicència d’obres.  
 
4. INFORMES 
 
4.1 Segons l’informe dels Serveis socials de 3 de març de 2017 relatiu a la precària situació 
econòmica de (...). D’acord amb el compromís de (...) d’assumir el deute de l’any 2016 que 
puja la quantitat de 763,48 euros i el que generarà durant l’any 2017. Atès que el deute 
generat durant els anys 2012 al 2015 puja la quantitat de 3.577,94 euros. La Junta de Govern 
Local, per majoria simple, adopta concedir una subvenció de 3.577,94 euros que es farà 
efectiva mitjançant carta de pagament a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. Notificar la part dispositiva de l’esmentat acord a l’interessat i a l’OGT de la 
Diputació de Barcelona. 
 
4.2 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 21 de setembre de 2017, relatiu a 
als treballs de pintura del Cementiri municipal. Atès que s’ha demanat pressupost a tres 
empreses de Centelles. Atès que estem davant un contracte d’obra menor, (no supera els 
50.000 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 (...). El secretari manifesta que no hi ha crèdit específic per 
portar a terme l’actuació, per la qual cosa s’haurà d’habilitar crèdit en la modificació de 
crèdits o en el seu cas finançar-ho a càrrec del Pressupost municipal del 2018. La Junta de 
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Govern Local, per majoria simple, adopta adjudicar a l’empresa Pintures i paviments tècnics 
Caballero, SL, per fer els treballs de pintura del Cementiri municipal, per import de 9.270 
euros (sense IVA), l’import del 21% d’IVA és de 1.946,70 euros. Facultar l’alcalde per a la 
signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
4.3 segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 4 de setembre de 2017, relatiu a la 
restauració de la font i de l’escultura del Sagrat Cor de la plaça Major. Atès que s’ha demanat 
pressupost a tres empreses. Atès que estem davant un contracte d’obra menor (no supera els 
50.000 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 (...). El secretari pren la paraula i manifesta que no hi ha 
crèdit específic per portar a terme l’actuació, per la qual cosa s’haurà d’habilitar crèdit en la 
modificació de crèdits o en el seu cas finançar-ho a càrrec del Pressupost municipal del 2018. 
La Junta de Govern Local, per majoria simple, aprova l’informe íntegrament.  
 
4.4 Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 19 de setembre de 2017, relatiu al canvi 
d’ús del local de la planta baixa del carrer de Sant Llop perquè passi a ser d’ús comercial, a 
nom de Montserrat Soldevila Puig. La Junta de Govern Local, per majoria simple, aprova 
l’informe íntegrament.  
 
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS  
 
Per manca de documentació es deixa l’assumpte sobre la taula. 
 
6. RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMEROS 122, 123 I 135 DE 
L’ANY 2017 
 
Segons els Decrets de l'Alcaldia números 122, 123 i 135 de l’any 2017. 
La Junta de Govern Local, per majoria simple, els ratifica íntegrament. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.  
 
 
 
 


