EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 4 DE
DESEMBRE DE 2017 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 20. Caràcter: extraordinària. Data: 4/12/2017. 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
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general
Excusen l’assistència
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde
El president obre la sessió.
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 16 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
(...) comuniquen que són propietaris del nínxol número 17 del Cementiri municipal i en
sol·liciten la cessió a favor de l’Ajuntament. Miquel Arisa Coma s’absté de la votació per ser
part interessada. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: Deixar
sense efecte la concessió del nínxol (...), sol·licitada pels titulars (...), abonant la quantitat de
360 euros. Notificar la part dispositiva de l’acord.
(...) sol·licita el canvi de non del nínxol (...) del Cementiri municipal, ja que l’ha heretat
després de la mort del seu pare (...). La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda
que s’expedeixi un nou títol del nínxol (...).
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona comunica la resolució de caducitat
del recurs ordinari 336/2013 (...); Part actora: Incasol; Part demandada: Ajuntament de
Centelles i (...) i hi adjunten l’expedient administratiu. La Junta de Govern Local es dóna per
assabentada.
(...) en representació del bar El Cau, sol·licita l’autorització per col·locar dues estufes a la
terrassa del davant del bar al Passeig, ja que el local és petit i hi ha clients que prefereixen
estar a fora encara que sigui l’hivern. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta,
comunica a (...) l’autorització per col·locar les 2 estufes a la terrassa.
(...) en representació de l’Associació Centelles contra el Càncer, sol·licita autorització per
col·locar una parada per a la venda de fanalets voladors, el 31 de desembre i 7 de gener,
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adjunta l’autorització del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta,
acorda deixar l’assumpte sobre la taula.
(...) sol·licita el canvi de nom del nínxol núm. 516 del Cementiri municipal, ja que anava a
nom (...). La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda que s’expedeixi un nou títol
del nínxol (...).
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica que ha concedit el
recurs material de serveis i activitats; per l’actuació Estratègia familiar en l’ús més segur
d’internet i les xarxes socials (Catàleg de serveis del 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019), import de 200 euros. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta la
subvenció.
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que ha concedit el
recurs material de la cessió en propietat dels Bancs ecodissenyats de plàstic reciclat, (Catàleg
de serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019). La Junta de Govern
Local, per majoria absoluta, accepta la cessió.
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica que ha concedit el
recurs material de serveis i activitats; per a l’actuació Transicions a la primera infància, com
gestionar els canvis d’etapa de 0 – 6, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla
Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, per 500 euros. La Junta de Govern Local, per majoria
absoluta, accepta la subvenció.
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 117/2017. (...) per canviar el rètol de la farmàcia, al carrer Nou.
Expedient número 123/2017. (...) en representació de Chimeneas Pio, SA, per la reforma
interior d’una nau industrial sense ús específic, a l’avinguda del Forn de la Calç.
Expedient número 124/2017. (...) fer la cuina i el bany, al Mas de Can Casas. Hi ha informe
desfavorable de l’arquitecta tècnica municipal, de 24 de novembre de 2017.
Expedient número 125/2017. (...) per arranjar la cuina i canviar les finestres, al carrer del
Congost.
Expedient número 128/2017. (...) per canviar el mosaic de l’habitatge, al carrer de la Mare
de Déu de Montserrat.
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Expedient número 130/2017. Gas Natural Catalunya, SDG, SA, per fer una rasa i la
connexió de servei, al carrer de Jesús. No obstant, es condiciona al compliment dels requisits
que marca la normativa (...).
Expedient número 131/2017. Gas Natural Catalunya, SDG, SA, per fer una rasa de 27
metres i la connexió de servei, al carrer de Santa Coloma. No obstant, es condiciona al
compliment dels requisits que marca la normativa (...).
Expedient número 132/2017. (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al carrer de la
Indústria.
4. INFORMES
4.1 Segons el responsable del Servei d’assistència tècnica de la Regidoria de Medi Ambient,
relatiu a la suspensió dels objectius de qualitat acústica en determinades activitats culturals del
municipi durant l’any 2018, per tal de garantir el compliment de l’Ordenança municipal
reguladora del soroll i de les vibracions al municipi. La Junta de Govern Local, per majoria
absoluta, aprova íntegrament l’informe.
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova la despesa de 6.250 euros, amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231 – 48001.
Segons l’Acta del Consell de Cooperació i Solidaritat, de 27 de novembre de 2017, en la qual
s’aprova una selecció dels projectes d’ajudes al desenvolupament de l’any 2017 i segons la
proposta de la regidora de Joventut i d’acord amb el Consell de Cooperació i Solidaritat, en
concret:
Nom Projecte
País
1 Projecte 2980: Productivitat lletera i Nicaragua
sostenibilidad agropecuària: una granja model
al nord de Nicaragua
2 Projecte 3057: Contribuira l’exercici real del
dret a la salut de la població refugiada Siriana
i Libanesa més vulnerable a AARSALL, Vall
de Bekkaa

Pressupost
Pressupost acordat: 2.860 euros
Pressupost acordat: 3.390 euros

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: La Junta de Govern Local, per majoria
absoluta, adopta:
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 64,20 euros, per les despeses de transport que gestionarà
Serveis Socials, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 35,03 euros, per a la compra d’aliments frescos que
gestionarà els Serveis Socials.
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Aprovar una ajuda econòmica (...) de 174,09 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 400 euros, per l’entrada del lloguer que gestionarà els
Serveis Socials, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 450 euros, per l’entrada del lloguer d’un habitatge, amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 125 euros, per a la compra de gasoil, amb consignació
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
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 (...) per import de 375 euros, per a abonar el lloguer, amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Notificar la part dispositiva dels acords.
S’aprova la despesa presentada pel regidor de Promoció econòmica, Indústria, Comerç i fires,
relativa als premis pel V Concurs de demostració de gossos tofonaires, per import de 350
euros amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 24122699.
6. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE SUBVENCIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ
DE LA UNIÓ DE BOTIGUERS I SERVEIS DE CENTELLES I L’AJUNTAMENT
PER A LA GESTIÓ DE LA DINAMITZACIÓ DEL CENTRE COMERCIAL URBÀ
DE CENTELLES
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Aprovar el Conveni de subvenció
entre l’Associació de la Unió de botiguers i serveis de Centelles i l’Ajuntament per a la Gestió
de la dinamització del centre comercial urbà de Centelles. Facultar l’alcalde per a la signatura
que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
7.- APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I LA CREACIÓ
DE L’AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL PER
DESENVOLUPAR EL PROJECTE PROGRAMA INTEGRAL DE SUPORT A LES
PERSONES EMPRENEDORES, CONVOCATÒRIA 2017, DEL DEPARTAMENT
D’EMPRESA I CONEIXEMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Aprovar el Conveni entre
l’Ajuntament i la creació de l’Agència d’emprenedoria, innovació i coneixement, SL, per
desenvolupar el projecte Programa integral de suport a les persones emprenedores,
convocatòria 2017, del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària.
Notificar la part dispositiva de l’acord.
8. APROVAR, SI ESCAU, EL CALENDARI
L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2018

PER

AL

PERSONAL

DE

4

(...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova el calendari que serà vigent a partir
del dia 1 de gener de 2018, en concret:
a) HORARI: La jornada serà de 37 hores i 30 minuts, de dilluns a divendres, de 2/4 de 8 del
matí a les 3 de la tarda, de dilluns a divendres. Hi ha un descans mínim obligatori de 30 minuts al
matí. Tot el personal haurà de fitxar a l’hora d’entrada i de sortida del treball, utilitzant els
rellotges instal·lats. Queda exclòs el secretari de la corporació (cap de personal immediat).
b) HORARIS ESPECIALS: S’admeten prèvia autorització de l’Alcaldia.
c) SORTIDES: Es recorda l’obligació d’estar en el lloc de treball dins de la jornada laboral, amb
l’excepció de motius justificats, cal aportar justificació.
d) PERMISOS: Per mort, accident o malaltia greu d’un familiar dins del primer o segon grau
de consanguinitat o afinitat (...). Per trasllat de domicili. Per fer funcions sindicals o de
representació del personal. Per exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud. Per
realitzar exàmens prenatals i tècniques de preparació al part per a les funcionàries
embarassades. Per lactància. Per naixement de fills prematurs o que per qualsevol altra causa
estiguin hospitalitzats després del part. Per raons de guarda legal, quan tingui la cura directa
d’un infant menor de 12 anys, d’una persona major que necessiti especial dedicació o d’una
persona amb discapacitat que no desenvolupi activitat retribuïda. Per tenir cura d’un familiar
de primer grau. Per matrimoni. El temps indispensable per complir un deure inexcusable de
caràcter públic o personal i pels deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i
laboral.
e) PERMISOS PER ASSUMPTES PARTICULARS: El personal podrà disposar de dos dies
addicionals de permís per assumptes particulars des del dia següent al del compliment del sisè
trienni, incrementant-se, com a màxim, en un dia addicional per cada trienni a partir del vuitè.
f) PERMISOS DE LLIURE DISPOSICIÓ: El personal podrà disposar de 6 dies de permís a
l’any. Els permisos de Nadal i Setmana Santa es podran demanar en 1 o 2 torns, sempre d’acord
amb l’ordre estipulat en els anys anteriors segons el torn preferent que s’estableix en el calendari
laboral i en tots els casos el servei ha de quedar cobert.
g) CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR: 4 dies de permís retribuït (...).
h) VACANCES: 22 dies hàbils o dels dies que corresponen proporcionalment si el temps del
servei durant l’any fos menor (...).
i) ABSÈNCIES: Cal avisar i acreditar l’absència.
j) MALALTIES: Lliurar la documentació al cap de personal.
k) HORES EXTRES: El criteri general per al 2018 és que el personal no realitzi hores extres.
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l) FESTA PATRONAL: La festa patronal s’establirà en dos torns, el 22 de maig i el 29 de
maig i en tots els casos el servei ha de quedar cobert. El personal de l’Electracomercial
Centelles, SLU i el de l’Electradistribució Centelles, SLU la farà el dia 1 de juny.
m) CALENDARI LABORAL DE FESTES PER A L’ANY 2018
1 de gener
6 de gener
30 de març
2 d’abril
1 de maig
15 d’agost
1 de setembre
11 de setembre
12 d’octubre
1 de novembre
6 de desembre
8 de desembre
25 de desembre
26 de desembre
31 de desembre

Cap d’Any
Reis
Divendres Sant
Dilluns de Pasqua Florida
Festa del Treball
l’Assumpció
Festa local
Diada Nacional de Catalunya
Festa Nacional d’Espanya
Tots Sants
Dia de la Constitució
la Immaculada
Nadal
Sant Esteve
Festa local

Els dies 24 i 31 de desembre són festius per a l’Administració i, per això, el personal podrà
disposar d’1 dia de permís més (per compensar el 31).
9. APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES
Atesa la certificació número 3 de l’obra denominada Reforma de les piscines exteriors
municipals, per import de 77.134,33 euros, presentada per l’empresa Vialitat i Serveis, SLU.
Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal relatiu al preus contradictoris, de data
novembre de 2017.
Atès que hi ha consignació específica en el Pressupost municipal vigent, en concret la partida
de despesa 342 – 61900.
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova íntegrament la certificació.
10. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
L’AJUNTAMENT PER A L’ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS DE GESTIÓ I
FUNCIONAMENT DELS AJUTS DE MENJADOR DEL CONSELL COMARCAL
DEL VALLÈS ORIENTAL
Segons el Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament per a l’establiment de les condicions de
gestió i funcionament dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental i
l’informe de la Treballadora social de l’Ajuntament. La Junta de Govern Local, per majoria
absoluta, adopta: Aprovar el Conveni de col·laboració. 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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