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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 4 
D’OCTUBRE DE 2017 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

 
Sessió número: 16. Caràcter: extraordinària. Data: 4/10/2017. Horari: de 19,30 a 20,30 hores. 
Lloc: sala de la Junta de Govern Local 
 
Assistents 
Miquel Arisa Coma, alcalde president 
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde  
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general 
Excusa l’assistència 
Josep Paré Aregall, tinent d’alcalde 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 21 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 envia la còpia de l’informe referent a l’autorització per 
emmagatzemar residus perillosos per períodes de temps superiors a 6 mesos, a nom de (...).  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 
Agència Catalana de l’Aigua envia l’autorització per a la Recuperació de les riberes 
autòctones del riu Tenes i del riu Congost en el marc del Projecte rius (riera de la Llavina). La 
Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 
Alcaldessa de Barcelona comunica que ja s’ha procedit a efectuar l’actuació i neteja de la 
làpida del filòleg centellenc Pere Barnils i així mateix s’ha corregit l’error en el nom que hi ha 
al Registre del Cementiri de les Corts, a petició de l’alcaldia. La Junta de Govern Local es 
dona per assabentada.   
 
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona en relació a l’Execució de 
sentència 10/2016-E (del PO 513/2011-E), (...) comunica que ha fixat la indemnització pel 
concepte d’arquetes, connexió i protecció del tubs de sanejament nous, per import de 460 
euros. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona presenta escrit en relació al Recurs: 
153/2017. Part actora: (...); Part demandada: Ajuntament de Centelles i comunica que es dona 
quinze dies a la part contrària a fi de que manifesti el que al seu dret convingui sobre el 
desistiment del recurrent. Pren la paraula l’alcalde i manifesta que el recurrent ha enviat un 
escrit on desisteix del recurs. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
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Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Vic comunica que s’han arxivar les actuacions del 
Procediment prèvies 283/2016, Secció: I. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
(...) sol·licita que s’anul·li la llicència d’obres núm. 40/2017.  La Junta de Govern Local, per 
majoria simple, acorda deixar-la sense efecte. 
 
(...) sol·licita informació sobre l’estat de les obres de l’estació de tren, ja que van llegir en un 
diari que hi havia 3 estacions on es farien obres i no hi consta la de Centelles i considera que 
són necessàries per a molta gent i hem de seguir treballant i lluitant perquè les portin a terme. 
Pren la paraula l’alcalde i manifesta que les obres ja s’han adjudicat i s’ha fet l’acta de 
replanteig, per la qual cosa es preveu que s’iniciaran properament.  La Junta de Govern Local, 
per majoria simple, corrobora el que ha manifestat l’alcalde i acorda informar a (...).  
 
Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones comunica que s’ha aprovat el 
suport puntual en la realització de serveis, en el marc del Protocol general del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019, en concret per l’actuació Supervisió tècniques doble funció, per 
432,57 euros. La Junta de Govern Local, per majoria simple, accepta l’ajut econòmic.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica que ha 
autoritzat al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació l’ocupació del 
subsòl de domini públic viari per a l’execució d’un nou pericó i per a l’estesa de fibra òptica 
per a una canalització, en el tram de la C-17, PK inicial: 43+950, Marge: esquerre. La Junta 
de Govern Local es dona per assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica que ha 
autoritzat l’execució de les obres del Projecte constructiu de millora local. Mesures 
correctores. Reparació del tram de la C-17 entre el PK 43+050 i el PK 43+550, Tram: 
Centelles – Seva. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica  la 
modificació de les condicions de prestació dels serveis Barcelona – Prats de Lluçanès, amb 
ramals (V6469) i Castellterçol – Centelles amb filloles i prolongacions (V-0970). 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. 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 110/2017. (...) en representació de la Comunitat de propietaris, per 
arranjar una part del tàbic pluvial, al carrer de Sant Josep.  
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Expedient número 112/2017. (...)  per arranjar la cuina, al carrer de Tarragona.  
 
Expedient número 111/2017. (...) en representació de la Comunitat de propietaris, per 
instal·lar una xemeneia a la teulada, al carrer de Sant Antoni M. Claret.  
 
3.2 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 
 
Expedient número 123/2016. (...) per a la partició d’habitatge en tres unitats, al carrer del 
Marquès de Peñaplata.  Atès el certificat de final d’obra de 16 de juny de 2017.  Atès 
l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 21 de setembre de 2017 (...) La Junta de 
Govern Local, per majoria simple, acorda donar la llicència de primera ocupació. 
 
Expedient número 133/2016. (...), per a la reforma interior d’un habitatge, al carrer de Santa 
Coloma (...) La Junta de Govern Local, per majoria simple, acorda donar la llicència de 
primera ocupació i retornar l’import del dipòsit efectuat a compte de la Taxa per ocupació de 
terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de la construcció i anàlegs.  
 
4. INFORMES 
 
Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 4 d’octubre de 2017, relatiu a la 
legalització de les obres de substitució de l’escala que hi ha en el pati del carrer d’Antoni 
Gaudí (...).  Atès que l’ampliació de l’escala suposa un perill per als veïns de l’edifici contigu 
ja que tenen dos gossos de raça perillosa i la separació del replà de la nova escala no disposa 
de cap tipus de protecció i l’alçada supera la tanca de separació de les finques.  La Junta de 
Govern Local, per majoria simple, adopta: Requerir novament a (...), perquè en el termini de 
dos mesos legalitzi les obres que ha portat a terme sense la llicència municipal i adapti a la 
normativa del Pla General d’Ordenació Municipal. Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
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 simple, adopta: 
Ajuda econòmica (...) per import de 100 euros, per les despeses de transport, amb consignació 
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
Ajuda econòmica a (...) per a l’escolarització a abonar a l’escola de Lliça d’Avall.   
Ajuda econòmica a (...), per import de 52,20 euros, pel Menú low cost, amb consignació 
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
Ajuda econòmica a (...), per import de 14,35 euros per les despeses de transport, amb  
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
Ajuda econòmica a (...) per a l’escolarització a abonar a l’escola Sagrats Cors.  
 
6. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 144 DE L’ANY 2017  
 
Segons el decret de l’Alcaldia núm. 144 de l’any 2017. La Junta de Govern Local, per majoria 
simple, el ratifica íntegrament. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.  


