EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 2 DE
NOVEMBRE DE 2017 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Número: 18. Caràcter: ordinària. Data: 2/11/2017. 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
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general
Excusen l’assistència
Josep Paré Aregall, tinent d’alcalde
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde
El president obre la sessió.
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 4
D’OCTUBRE
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
(...) de l’escola Xoriguer, presenta la carta de compromís d’Adhesió i participació a la Xarxa
d’infància i adolescència de Centelles. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
(...) de Comercial Pere Casanovas, SL, comunica que fa més de dos anys que els serveis
municipals no netegen la reixa de l’embornal de la gasolinera i avui, després d’una tempesta,
s’ha agreujat perquè no podia engolir l’aigua de tota l’avinguda d’Ildefons Cerdà i demana que els
serveis municipals es facin càrrec de forma periòdica de la neteja i es pugui solucionar la
problemàtica. Pren la paraula el regidor de Governació i manifesta que no en té constància, no
obstant diu que es farà una inspecció per comprovar els fets. La Junta de Govern Local, per
majoria absoluta, comunica a (...) que el més aviat possible, si aquest és el cas, es portarà a terme
una solució a la problemàtica descrita.
(...) presenta unes queixes relatives al domicili del carrer Nou. Segons l’informe de Serveis
Socials de l’Ajuntament, d’11 d’octubre de 2017. La Junta de Govern, per majoria absoluta,
requereix a (...) que es dirigeixi als Serveis Socials per tal d’aclarir l’assumpte i poder solucionar
la problemàtica al més aviat possible.
(...) comunica que té una situació econòmica laboral que no pot fer front als impostos
municipals des de l’any 2015 amb un acumulat de 828,72 euros, ja que rep una renda activa per
discapacitat del 50%, per import de 426 euros i per això sol·licita l’exempció dels impostos
municipals. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, ordena passar la sol·licitud de (...) als
Serveis Socials perquè facin una valoració.
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Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona comunica el Decret número 37/2017
(...). La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
(...), en representació de la Comunitat de propietaris, sol·licita la reducció del 100% de l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres i de la Taxa per llicències urbanístiques, de
l’expedient d’obres número 105/2017 per rehabilitar la coberta de l’edifici plurifamiliar, al
passatge de les Escoles, per import de 978,50 euros. El secretari i manifesta que l’Ordenança
fiscal núm. 5 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres preveu en el seu article 6.1B
una bonificació del 50% en aquests supòsits i no el 100%, per la qual cosa no preveu l’exempció
de l’impost esmentat. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, estima l’exempció del
100% (...) de la llicència d’obres número 105/2017 (...).
(...) sol·liciten que s’executi l’acord de la Junta de Govern Local, de 18 de febrer de 2016 i que es
requereixi a (...) que compleixi amb la normativa urbanística i ajusti l’obra a la normativa vigent i
si és necessari que la propietat permeti l’entrada de la força pública o judicial. L’alcalde manifesta
que s’han de continuar els tràmits aprovats per l’esmentada Junta de Govern Local en la qual es
va requerir a (...) que havia de demolir la part de l’obra que no s’ajusta a la normativa vigent,
en concret rebaixar els 40 cm que sobrepassa del nivell permès de les terres al construir la piscina.
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Continuar el procediment iniciat segons
l’acord de la Junta de Govern Local, de 18 de febrer de 2016. Requerir a l’arquitecta municipal
que faci una anàlisi de l’obra de construcció, per tal que s’ajusti a la normativa vigent i a la
llicència concedida. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades.
Servihabitat comunica l’oferta de lloguer social de l’habitatge del carrer de l’Estació propietat de
(...). La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, SA, presenta les analítiques dels mesos
d’agost, setembre i octubre de l’any 2017. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Consell Comarcal d’Osona comunica que comença la segona part de la campanya de recollida
de mostres i anàlisis de les aigües de les fonts del municipi. La Junta de Govern Local es dona per
assabentada.
Consell Comarcal del Ripollès comunica que durant el primer semestre de 2017 en el Refugi
d’animals del Ripollès (...) ha adoptat un gos Golden Retriever i recorda que és la propietària qui
té l’obligació de registrar-lo en el cens. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica que s’ha aprovat la
concessió dels ajuts en el marc del Programa complementari de transicions educatives pel curs
2017-2018, dins del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per un import de 27.800 euros. La
Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta la subvenció.
Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior. Direcció General de Protecció Civil
comunica El Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya i la revisió del Pla especial
d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. La
Junta de Govern Local es dona per assentada.
Generalitat de Catalunya. Delegació Territorial del Govern a la Catalunya Central. Servei
Territorial del Joc i d’Espectacles comunica que durant les festes nadalenques és tradicional que
algunes poblacions facin el joc de la quina. El període per portar a terme l’activitat és entre el 2 de
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desembre de 2017 i 7 de gener de 2018, ambdós inclosos. 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 113/2017. (...) per col·locar un plàstic transparent per separació de veïns a la
terrassa, al carrer Curtidors.
Expedient número 118/2017. (...) per arranjar els desperfectes de la façana, de la pintura i
substituir els baixants, a la carretera de Sant Feliu de Codines.
4. 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 de dos terços, adopta:
Aprovar una ajuda econòmica de 93,29 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 de 120 euros per abonar a l’Esplai 100telles.
Aprovar una ajuda econòmica per a la beca de la piscina, amb consignació específica en el
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica de 18 euros a abonar a l’escola Sagrats Cors, amb consignació
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica de 431,25 euros a abonar a l’Escola d’adults.
Aprovar una ajuda econòmica de 473 euros a abonar a l’Escola d’Ildefons Cerdà.
S’aprova la despesa de 501,10 euros presentada per la regidora d’Educació, relativa a la compra
de material de la cuina de l’escola Xoriguer a l’empresa Ecoarrels, SL, amb consignació
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 323 – 21200.01.
S’aprova la despesa de 1.604,51 euros presentada per la regidora d’Educació, relativa a la compra
de material de la cuina de l’escola Xoriguer a l’empresa Casa Mape, SL, amb consignació
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 323 – 21200.01.
La Junta de Govern aprova la urgència del punt següent a petició de l’alcalde.
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 2017, d’acord amb la Resolució
TSF/1324/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions
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destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i
social: Projecte Treball als barris. S’obre la convocatòria per a l’any 2017.
Atès el Pressupost desglossat per accions:
Codi acció:
1
2
3
4
5

Denominació acció:

Cost
total Subvenció
acció
sol·licitada
Recuperació de l’entorn de la 34.501,20
31.047,13
Cira
Rehabilitació d’espais urbans i 34.501,20
31.047,13
equipaments públics
Desplegament de la xarxa de 13.801,68
12.579,36
fibra òptica
Comerç urbà de proximitat
9.406,02
8.800,00
Agents cívics per a la millora de 13.801,68
12.579,36
la convivència veïnal

Aportació
propi
3.454,07

fons

3.454,07
1.222,32
606,02
1.222,32

Segons l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. La
Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords:
Aprovar íntegrament el Pla d’execució anual Treball als Barris, Centelles 2017 (...). Sol·licitar les
subvencions esmentades i que estan desglossades en el projecte. Facultar l’alcalde per a la
signatura de tota la documentació necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord al Servei
d’Ocupació de Catalunya.
b) APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI MENOR PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LA URBANITZACIÓ EN SUPERFÍCIE
I EL PROJECTE DE SEGURETAT I SALUT DE LA PLAÇA DEL TORRENT DE LA
CIRA
Atès que estem davant un contracte de servei menor, (no supera els 18.000 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 es tracta d’un possible fraccionament de la redacció del projecte amb
l’objecte de no superar els 18.000 euros i per altra part, ja es va manifestar en l’últim Ple de
l’Ajuntament, en l’aprovació de la Modificació de crèdit número 3/2017, que no està confirmat
que es compleixi el finançament mitjançant el Pla de barris.
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: Adjudicar a l’empresa
Jansana, de la Villa, de Paauw Arquitectes, SLP, la redacció del Projecte d’execució de la
urbanització en superfície i el Projecte de seguretat i salut de la plaça del torrent de la Cira, per
import de 17.985 euros (IVA exclòs). L’import de l’IVA, el 21%, és de 3.776,85 euros. Facultar
l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part
dispositiva de l’acord.
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c) APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI MENOR PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ DE L’ESTRUCTURA
I LA
MODIFICACIÓ DE SERVEIS PER AL COBRIMENT PARCIAL I LA PASSERA DEL
TORRENT DE LA CIRA
Atès que estem davant un contracte de servei menor, (no supera els 18.000 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. (...)
Pren la paraula el secretari i manifesta que es tracta d’un possible fraccionament de la redacció del
projecte amb l’objecte de no superar els 18.000 euros i per altra part, ja es va manifestar en l’últim
Ple de l’Ajuntament, en l’aprovació de la Modificació de crèdit número 3/2017, que no està
confirmat que es compleixi el finançament mitjançant el Pla de barris. La Junta de Govern Local,
per majoria absoluta, adopta els acords:
Adjudicar a l’empresa Audingintraesa la redacció del Projecte d’execució de l’estructura i la
modificació de serveis per al Cobriment parcial i la passera del torrent de la Cira, per import de
17.970 euros (IVA exclòs). L’import de l’IVA, el 21%, és de 3.773,70 euros. 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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