EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 24 DE
JULIOL DE 2017 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 13. Caràcter: extraordinària. Data: 24/7/2017. 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
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general
Excusa l’assistència
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde i Josep Paré Aregall, tinent d’alcalde.
El president obre la sessió.
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 6 DE
JULIOL
El secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per majoria
absoluta.
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
Ajuntament de Seva comunica l’acord de la Junta de Govern Local, de 19 de juny de 2017,
relatiu a l’acceptació de la renúncia a la tramitació de l’expedient de modificació no
substancial de l’activitat relacionada amb la instal·lació d’una Planta de valorització d’àrids
reciclats a Seva. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Ajuntament de Terrassa envia còpia de l’acord el Ple de l’Ajuntament, de 25 de maig de
2017, relatiu a la separació de l’Ajuntament del Consorci de la Xarxa de Teatres Públics de
Catalunya. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
(...) sol·licita una indemnització per la caiguda que va patir al carrer dels Casals (18 de
febrer de 2017) de 962,56 euros. La Policia local no té constància dels fets que al·lega, com
consta en l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 24 de març de 2017. Els danys no
són conseqüència del funcionament dels serveis públics que presta l’Ajuntament. La Junta de
Govern Local, per majoria absoluta, desestima la petició segons els arguments exposats.
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha suspès les actuacions del
Procediment ordinari 513/2011 E (...). La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
(...), en representació del bar el Cau, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires al
Passeig. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, 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 13 mòduls grans, des de l’1 d’abril al 31 d’octubre i 8 mòduls grans de
l’1 de gener al 31 de març i de l’1 de novembre al 31 de desembre previ pagament de la taxa
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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 fer la neteja general de tota la via
pública. Notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada.
(...) presenta la renúncia de la plaça d’aparcament del carrer de Can Minguet, ja que
actualment no la necessita. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta la
renúncia (...) i ordena que es passi a Tresoreria per al seu coneixement i als efectes que calgui.
(...), en representació de RJ Parés Consultors Immobiliaris, SL, sol·licita el pagaments dels
honoraris per la prestació del servei de les tasques de gestió de visita, trasllat i l’actuació per
l’arrendament del local del carrer de Jesús, 15 i el lliurament de les claus, per import de
423,50 euros. Prenen la paraula l’alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana i discrepen dels
honoraris (...) ja que no van requerir el servei. La Junta de Govern Local, per unanimitat,
desestima la petició (...) per les raons abans exposades.
(...), en representació del Servei Residencial i d’Habitatge de l’Associació Sant Tomàs,
sol·licita poder utilitzar la Piscina municipal, els dies 16 de juliol, el 13 i el 28 d’agost. La
Junta de Govern Local, per majoria absoluta, estima la petició.
(...) en representació de la Comunitat de propietaris de la rambla del Camp de l’Aigua,
sol·licita que es procedeixi immediatament al tancament del bar que hi ha als baixos de
l’edifici, segons les actuacions que s’han fet anteriorment. La Junta de Govern Local, per
majoria absoluta, comunica (...) que la titular de l’activitat l’adequarà a la llicència concedida
de forn de pa amb degustació.
(...) comunica que està treballant (...) a l’Associació Niu d’Infants i desenvolupa unes
funcions que pertoquen a una altra categoria i demana augment de sou. Davant de la negativa
de l’augment salarial (...), vol deixar clar que a partir del proper curs la seva tasca serà
exclusivament la que marqui el contracte a no ser que es procedeixi a regularitzar la categoria
i el sou. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, li comunica que les tasques les
determina l’empresa i no el personal.
Síndic de Greuges de Catalunya comunica que dóna per finalitzades les actuacions de la
queixa de Colin Ingram. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada i ordena que es
passi l’acord a la responsable dels Serveis Socials.
Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, SA, presenta les analítiques dels mesos
de març, abril, maig i juny. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
(...) sol·licita una indemnització per la caiguda que va patir al polígon industrial la Gavarra,
( zona de la riera Blanca, davant dels transformador), ja que se li van trencar les ulleres, el 5
de juliol de 2017, per import de 500 euros. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta,
desestima la petició, ja que segons la documentació aportada no acredita que la caiguda sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics que presta
l’Ajuntament.
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Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que s’ha aprovat la modificació de
preacord assolit en el marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals
2016 – 2019, previ informe de preavaluació del centre gestor. Pavimentació part baixa del
carrer de l’Hospital, 55.344,23 euros. Pavimentació del Cementiri, 121.395,41 euros. La Junta
de Govern Local, per majoria absoluta, accepta la modificació del preacord.
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica que s’ha aprovat
el preacord del Projecte de reforma de les piscines municipals d’estiu i atorga un ajut
econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 –
2019, per import de 520.260,36 euros: Any 2017, 260.000 euros. Any 2018, 260.260,36
euros. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta l’ajut.
Diputació de Barcelona. Diputació de Girona. Parc Natural del Montseny comunica la
informació sobre els criteris de permanència en l’àmbit i certificació de la Carta Europea de
Turisme Sostenible al Montseny. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha aprovat la liquidació de les
actuacions aprovades en el marc del Programa complementari de suport a les inversions (...) al
Pla Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015, amb termini de justificació fins el 30 de juny de
2016 i fins el 30 de novembre de 2016, i, en conseqüència revoca, totalment o parcialment, els
ajuts econòmics: Memòria valorada reforma i millores a les instal·lacions pistes de tennis
municipals amb un import concedit de 14.254,46 euros i no justificat de 3,41 euros. La Junta
de Govern Local, per majoria absoluta, accepta la liquidació definitiva.
Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Coneixement comunica que els
agents econòmics i socials estan treballant en l’elaboració d’un Pacte nacional per la indústria,
amb l’objectiu d’establir mesures de política industrial i que serveixen per a la transformació
del model industrial de Catalunya i la reactivació del sector productiu. Així mateix, en breu es
posaran en contacte amb l’Ajuntament per donar tota la informació i demanar la col·laboració
en l’actualització de les dades. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada i ordena
que es passi l’acord al Servei de Promoció Econòmica als efectes que calgui.
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies comunica
l’autorització a l’Ajuntament com a prestadora del Servei d’Intervenció Socioeducativa i
inscriure d’ofici, d’acord amb les dades següents:
Domicili: ronda de les Tàpies, 47. Classificació: Servei de centre obert. Àmbit territorial:
Municipal. Població destinatària: Infància i adolescència. Capacitat diürna: 20. La Junta de
Govern Local es dóna per assabentada i ordena que es passi l’acord als Serveis Socials als
efectes que calgui.
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 75/2017. (...) per arranjar una part de la teulada, a can Manescal.
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Expedient número 76/2017. (...) per arranjar el bany, al carrer de Sant Miquel dels Sants.
Expedient número 77/2017. (...) en representació de BuildingCenter, SAU, per acabar la
construcció d’un edifici plurifamiliar al carrer de la Indústria. No obstant, es condiciona al
compliments de la normativa vigent:
Expedient número 78/2017. (...) per arranjar el bany al carrer de Sant Miquel dels Sants.
Expedient número 79/2017. (...) per arranjar la cuina i el bany a l’avinguda de Rodolf Batlle.
Expedient número 80/2017. (...) per arranjar la teulada, fer el paviment al jardí, treure un
envà i treure el plat de dutxa, al carrer del Fortuny.
Expedient número 81/2017. (...) per ampliar i reformar l’interior del negoci, al carrer Nou.
Expedient número 84/2017. (...), en representació de Dorseran, Serveis de la Construcció,
SL, per construir dos habitatges aparellats, a l’avinguda de les Escoles. No obstant, es
condiciona al compliment de la normativa vigent.
Expedient número 85/2017. (...) per adequar el local, a l’avinguda Diagonal.
Expedient número 86/2017. (...) per arranjar la façana, a l’avinguda d’Ildefons Cerdà.
Expedient número 87/2017. (...) per arranjar el bany, al carrer de Sant Josep.
Expedient número 89/2017. (...), en representació de l’escola Sagrats Cors, per arranjar el
bany i repassar una part de la teulada, al carrer de l’Hospital.
Expedient número 90/2017. (...) per arranjar el bany, al carrer de la Metal·lúrgia.
Expedient número 91/2017. Consell Comarcal d’Osona per construir una àrea de servei i
pernocta per 13 autocaravanes, a la ronda de la Font Grossa, cantonada carrer de Can Minguet
(polígon industrial la Gavarra). Es condiciona al compliment de la normativa vigent.
3.2 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ
Expedient número 263/2005. (...) per a la reforma i rehabilitació d’un edifici amb dos
habitatges i 2 places d’aparcament, a l’avinguda Diagonal. Expedient número 86/2016. (...)
per acabar els interiors de dos habitatges, a l’avinguda Diagonal. (...) La Junta de Govern
Local, per majoria absoluta, acorda donar la llicència de primera ocupació i accepta la
documentació presentada per desvincular les dues places d’aparcament a un altre edifici, en
concret al carrer del Congost i al carrer de Descatllart.
Expedient número 71/2017. (...) per a la llicència de primera ocupació de la construcció d’un
habitatge entre mitgeres, al carrer de Guer. Expedient número 66/2005. (...) per l’acabament
de la construcció d’un habitatge entre mitgeres, al carrer de Guer. Expedient número 78/2000.
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(...) per la construcció d’un habitatge entre mitgeres, al carrer de Guer. (...). La Junta de
Govern Local, per majoria absoluta, acorda donar la llicència de primera ocupació.
3.3 LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ
Expedient número 83/2017. (...) per segregar la finca de l’avinguda de les Escoles per
formar dues finques independents (...). La Junta de Govern Local, per majoria absoluta,
adopta: Autoritzar la parcel·lació de la finca de l’avinguda de les Escoles (...) per formar dues
finques independents (...). Notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada.
4. INFORMES
Per manca de documentació queda l’informe sobre la taula.
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
Segons els expedients (...) de l’any 2017, 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:
Ajuda econòmica (...) per import de 235,36 euros per fer efectiu a l’Institut Antoni Pous amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Ajuda econòmica (...), per import de 600 euros per l’accessibilitat de l’usuari amb consignació
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Ajuda econòmica (...), per import de 57,75 euros per fer efectiu a l’escola Sagrats Cors amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Ajuda econòmica (...), per a la beca de la piscina amb consignació específica en el Pressupost
municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
S’aprova la despesa de 3.832 euros, segons la proposta presentada pel regidor de la Fundació
Osona, Formació i Desenvolupament, pels cursos deficitaris d’abril a juny de 2016 amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231 - 2269906.
L’alcalde exposa la urgència dels punts següents:
a) APROVAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE TREBALL,
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES AL
PROGRAMA DE SUPORT ALS TERRITORIS AMB MAJORS NECESSITATS DE
REEQUILIBRI TERRITORIAL I SOCIAL: PROJECTE TREBALL ALS BARRIS,
CENTELLES 2017
Segons el Pla d’execució anual “Treball dels barris” Centelles 2016 (...), s’estableixen les
bases reguladores de les subvencions destinades al (...) Projecte Treball als barris. S’obre la
convocatòria per a l’any 2017. Pressupost desglossat per accions:
Codi acció:

Denominació acció:

Cost total acció

1

Recuperació
de 38.947,13
l’entorn de la Cira

Subvenció
sol·licitada
34.997,13

Aportació fons
propi
3.950,00
5

2
3
4
5

Rehabilitació d’espais
urbans i equipaments
públics
Desplegament de la
xarxa de fibra òptica
Comerç
urbà
de
proximitat
Agents cívics per a la
millora
de
la
convivència veïnal

38.947,13

34.997,13

3.950,00

13.998, 84

12.579,36

1.419,48

25.555, 00

14.805,00

10.750,00

13.998,84

12.579,36

1.419,48

La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Aprovar íntegrament el Pla
d’execució anual Treball als Barris, Centelles 2016 (...). Sol·licitar les subvencions
esmentades i que estan desglossades en el projecte. Facultar l’alcalde per a la signatura de
tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord al Servei
d’Ocupació de Catalunya.
b) APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES
S’aprova la certificació número 4 de l’obra denominada Pavimentació del Cementiri
municipal de l’any 2017 amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, en
concret la partida de despesa 164 – 61900.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.
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