EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 6 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: 12. Caràcter: ordinària. Data: 6/7/2017. Horari: de 20 a 20,45 hores. Lloc: sala
de la Junta de Govern Local
Assistents
Miquel Arisa Coma, alcalde president
Josep Paré Aregall, tinent d’alcalde
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general
El president obre la sessió.
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 15 DE
JUNY
El secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat.
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
Agència Catalana de l’Aigua comunica l’informe favorable pel que fa a la inundació, el de
sanejament i el d’abastament d’aigua amb unes condicions del Pla especial de la Instal·lació
ramadera al mas el Cerdà. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
(...) sol·licita el canvi de nom del nínxol núm. 33 del Cementiri municipal a nom de (...) ja
que és l’únic hereu. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Concedir el canvi de
nom del nínxol i ordenar a la responsable de l’Àrea de padrons que expedeixi un nou títol del
nínxol. Notificar la part dispositiva de l’acord.
CaixaRenting comunica que ha actualitzat l’import de la quota del vehicle (...) de la manera
que preveu l’annex de les Condicions particulars (...). Així mateix, la quota a partir del dia 1
de juliol serà de 428,32 euros. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada i acorda que
es passi una còpia a Tresoreria.
Consorci per a la Normalització Lingüística comunica que s’ha aprovat el pressupost del
Servei/Oficina al qual està adscrit l’Ajuntament. L’aportació prevista al finançament és de
10.443,11 euros, que corresponen al 35% del pressupost un cop deduïdes les previsions de
matrícules i altres ingressos. Hi ha un romanent d’exercicis anteriors al 2017 de 617,11 euros i
és per això que l’aportació que queda pendent és de 9.826 euros. La Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda que es passi la notificació a Tresoreria per tal de fer efectiu el
pagament.
(...), Arajunts x Centelles, sol·licita autorització per a la instal·lació d’una parada al mercat el
9 de juliol, de les 10 a les 13 h. La Junta de Govern Local, per unanimitat, estima la petició.
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(...), en qualitat d’arrendadora del solar de la seva propietat situat davant de la zona esportiva
municipal (...) sol·licita un augment de la renda de l’any 2016 (en base a l’increment de
l’IPC del 3,5 %), que en resulta una renda per a l’any 2017 de 4.860,46 euros. Atès que
increment de l’IPC del mes de gener és del -0,3 % es mantindrà el preu de l’any 2016. La
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Notificar (...) que el lloguer per a l’any 2017
serà de 4.696,10 euros, ja que l’increment de l’IPC és negatiu i passar-ho a Tresoreria.
Notificar la part dispositiva de l’acord.
(...) d’IGE BCN, SL comunica en relació al manteniment dels vasos de la piscina coberta
que es farà la parada tècnica del 14 al 27 d’agost per dur a terme les tasques de manteniment,
neteja i desinfecció del recinte. Les parets interiors i el vas de la piscina no necessiten cap
tasca de manteniment, neteja o desinfecció i l’aigua de la piscina compleix amb tots i
cadascun dels requisits higiènics sanitaris (...). Per aquestes raons proposa a l’Ajuntament
ajornar el buidat preceptiu de cada any a l’estiu vinent, contribuint a una millor gestió i
racionalització dels recursos. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
(...) comunica que el pati de la casa del carrer del Serrat (...) està molt ple d’herbes, brut i
hi ha rates i sol·licita que es preguin les mesures per tal d’evitar molèsties als veïns.
Atès que les persones propietàries de tota classe de terrenys, de construccions i d’instal·lacions
han de complir els deures d’ús, de conservació i de rehabilitació de les condicions establertes
per la Llei (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, comunica a (…) que es farà un
requeriment al propietari de la per tal que el netegi.
Ministeri de la Presidència i per les Administracions Territorials recorda l’obligació que
tenen els ajuntaments sobre el compliment de la legalitat constitucional i estatuària, així com
el pronunciament del Tribunal Constitucional. L’escrit es dirigeix al secretari i a l’interventor
de l’Ajuntament, aquests no tenen cap dubte sobre el compliment de la normativa a que
l’Ajuntament està obligat. Així mateix, assegurar el compliment de l’entitat local i preservar
el destí dels fons públics. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Consell Comarcal d’Osona sol·licita novament el Pla director d’abastament del municipi per
poder tenir la informació de la xarxa d’abastament d’aigua potable. La Junta de Govern Local
es dóna per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local comunica que faran
el lliurament definitiu del recurs material que consisteix en la provisió de béns, equips i
subministraments, en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis 2016 del Pla Xarxa
de Governs Locals 2016 – 2019, en concret la Senyalització del recorregut BTT Alt Congost
– sector 4. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta el material.
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura comunica que ha concedit el trofeu i les medalles
per a l’actuació Cursa infantil Cingles de Centelles, dins el marc del Catàleg de serveis de
l’any 2017.La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta els trofeus.
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica que ha concedit el
préstec de material esportiu per a l’actuació del Torneig de bruixes de bàsquet. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, accepta el préstec del material.
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Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha concedit el recurs tècnic que
consisteix en la redacció de plans, projectes i informes per a la realització de l’actuació
Catàleg de serveis, (...) de l’any 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019. La Junta
de Govern Local es dóna per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que ha concedit
l’ajuda econòmica per a la redacció de plans, projectes i informes per a la realització de
l’actuació Estudis lumínics i energètics de l’enllumenat públic de Centelles i Olost, per import
de 5.419,20 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta l’ajuda econòmica.
Generalitat de Catalunya. Departament del Territori i Sostenibilitat comunica que no és
procedent la sol·licitud de l’Ajuntament i es requereix que es porti a terme la tramitació
ambiental específica. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que un cop feta la
tramitació es farà l’informe corresponent.
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura envia còpia de la sol·licitud de
subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o occità per a les
biblioteques públiques, import de 6.000 euros.La Junta de Govern Local es dóna per
assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament comunica que en el Projecte
RAM-17 farà l’actuació a l’Institut Pere Barnils de la Reforma dels serveis sanitaris de la
planta baixa. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies comunica
que ha quedat modificada la inscripció registral del servei de l’Espai Jove. Acció
Socioeducativa per a joves de l’Ajuntament en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments
Socials. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia comunica que està prevista la
transformació de l’equip d’impressió i les estacions de treball del Jutjat de Pau. La Junta de
Govern Local es dóna per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament comunica que en el Projecte
RAM-17 farà l’actuació a l’Escola Ildefons Cerdà de Substitució de la fusteria de les façanes.
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament de Governació Administracions Públiques i
Habitatge comunica la convocatòria de la línia de subvencions per a inversions en camins
públics locals per al període 2018-2020. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

3. LLICÈNCIES
3.1 OBRES
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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 73/2017. Gas Natural Catalunya, SA, per fer una cala de 1,2 metres per
0,40 metres per a la connexió de servei, al carrer del Socós (...). No obstant, es condiciona al
compliment dels requisits que marca la normativa corresponent. (...) .
Expedient número 74/2017. Gas Natural Catalunya, SA, per fer una rasa de 6 metres per
0,4 metres per a la connexió de servei, a la plaça Vella. No obstant, es condiciona al
compliment dels requisits que marca la normativa corresponent. (...) .

3.2 PRÒRROGA D’OBRES
Expedient número 139/2012. (...), en representació de Romobar, SCP, per a la construcció
d’un edifici bifamiliar entre mitgeres, a l’avinguda d’Ildefons Cerdà. D’acord amb l’informe
de l’arquitecta tècnica municipal de 13 de juny de 2017. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, li concedeix una pròrroga fins el 31 de desembre de 2018 a la llicència d’obres
(...).
3.3 LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ
Expedient número 72/2017. (...), en representació de la societat Pujada al Puig Rom, SL, per
segregar la finca del carrer d’Anselm Clavé (...) per formar 2 finques independents (...).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Autoritzar a (...) la parcel·lació de la finca
del carrer d’Anselm Clavé (...) amb una superfície de 467,24 m2 i 379,02 m2. (...)
4. INFORMES
4.1 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 30 de juny 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 (...) 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
unanimitat, adopta: Requerir a (...), perquè en el termini de dos mesos legalitzi les obres que
ha portat a terme sense la preceptiva llicència municipal i adaptar-les a la normativa del Pla
General d’Ordenació Municipal. Notificar la part dispositiva de l’acord.
4.2 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 29 de juny de 2017, relatiu a la
queixa presentada per (...) pel mal estat de la plaça dels Àngels i el perill que comporta per
als nens que juguen a la plaça. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:
Notificar a (...) que durant les vacances de l’escola Niu d’Infants es portaran a terme les obres
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necessàries per adequar la plaça de manera correcta i segura per a tots els vianants i infants
que hi juguen. Notificar la part dispositiva de l’acord.
4.3 Segons l’informe del 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 2017, 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 unanimitat, aprova íntegrament l’informe.
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
5.1 S’aprova la despesa de 1.766,60 euros (IVA inclòs) presentada per l’Alcaldia, per a
l’adquisició d’una estació Wireless Vantatge Prou2 Plus, per import de 1.766,60 euros
(IVA inclòs), amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 920 – 62601.
5.2 S’aprova la despesa de 50.807 euros presentada per la Regidoria de Festes per a
l’activitat de la Festa Major de 2017, amb consignació específica en el Pressupost
municipal vigent, partida de despesa 226 – 0901.
5.3 Segons els expedients números (...) 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 unanimitat, adopta els acords:
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 155 euros per fer efectiu a Serveis Socials, amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, en partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 130 euros per fer efectiu al Casal d’estiu de bàsquet,
amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 162 euros per a les quotes d’escolarització, amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 50 euros per fer efectiu al Casal d’estiu Diverta, amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 135 euros per fer efectiu al Casal d’estiu Natura, amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 440 euros per fer efectiva l’entrada de lloguer per a un
habitatge, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa
231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 350 euros per fer efectiva l’entrada de lloguer per a un
habitatge, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa
231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 10 euros per fer efectiu a Serveis Socials.
5.4 S’aprova la despesa de 645,54 presentada per la regidora de Cooperació i Solidaritat,
relativa a cobrir les despeses del bitllet d’avió d’anada i tornada a Tinduf (Algèria), perquè
una família aculli un infant dins del programa Vacances en Pau que porta a terme l’Associació
Cooperació Osona – Sàhara, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, en
concret la partida de despesa 338 – 2260904.
5.5 S’aprova la despesa de 243,95 euros (IVA inclòs) presentada pel regidor d’Esports,
relativa a l’adquisició de dues estelades a l’empresa BanderaCatalana.cat, per import de
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243,95 euros (IVA inclòs), amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent,
partida de despesa 342 – 21200. El secretari pren la paraula i manifesta que no són banderes
del municipi, ni de la comunitat autònoma, ni de l’Estat espanyol i, per tant, aquesta despesa
no s’hauria d’aprovar.
5.6 S’aprova la despesa de 900 euros presentada per la regidora d’Educació, relativa a
l’adquisició d’unes taules i unes cadires per a l’escola bressol Niu d’Infants, amb consignació
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 323 – 2120001.
6. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE GESTIÓ I
TRANSPORT DELS RESIDUS ESPECIALS EN PETITES QUANTITATS DE LA
DEIXALLERIA MUNICIPAL
Segons el Contracte menor de servei de gestió i transport dels residus especials en petites
quantitats de la deixalleria municipal entre l’empresa Tecnología Medio Ambiente, Grupo F.
Sánchez, SL i l’Ajuntament. 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 (...).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adjudica a l’empresa Tecnología Medio Ambiente,
Grupo F. Sánchez, SL, el contracte menor de servei (…). Facultar l’alcalde per a la signatura
de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
7. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA VÍDEO ACTA PER ALS ÒRGANS
COL·LEGIATS DE L’AJUNTAMENT.
Segons les ofertes presentades per a la prestació del Servei i la instal·lació de vídeo actes dels
òrgans col·legiats presentades per les empreses SEMIC per import de 12.175,36 euros (IVA
exclòs). L’import de l’IVA, el 21 % és de 2.556,82 euros i AMBISER per import de
23.941,71 euros (IVA exclòs). L’import de l’IVA, el 21 % és de 5.027,76 euros. 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. Hi ha consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa
920 – 62603.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Adjudicar a l’empresa SEMIC el Contracte
menor de servei de subministrament i instal·lació de la vídeo acta per als òrgans col·legiats de
l’Ajuntament, per import de 12.175,36 euros (IVA exclòs). El pagament del 50% es farà quan
es faci la instal·lació del programa informàtic i l’altre 50% un cop hagi finalitzat la formació
del personal de l’Ajuntament. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que
sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord a les empreses SEMIC i AMBISER.
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8. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LA INTEGRACIÓ DEL SISTEMA
ACTUAL DE MICRÒFONS I CÀMERES DE L’AJUNTAMENT
Segons l’oferta presentada per l’empresa ADTEL per a la integració del sistema actual de
micròfons i càmeres de l’Ajuntament, per import de 747 euros (IVA exclòs). L’import de
l’IVA, el 21 % és de 156,87 euros.
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 (...) amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa
920 – 62603. La Junta de Govern Local, per unanimitat adjudica a l’empresa ADTEL el
Contracte menor per a la integració del sistema actual de micròfons i càmeres de
l’Ajuntament (...). Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui
necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada.
9. APROVAR, SI ESCAU, LA CONSULTA PÚBLICA A TRAVÉS DE LA PÀGINA
WEB DE L’AJUNTAMENT PER A LA FUTURA ORDENANÇA MUNICIPAL DE
L’ÚS DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.
Les noves tecnologies de la informació i les comunicacions s’han fet extensives en el seu ús a
la ciutadania i són cada cop més necessàries no només com a mitjà de comunicació, sinó
també per a facilitar i agilitzar tràmits, en l’obtenció i gestió de documentació. (...). La Junta
de Govern Local aprova que es faci una consulta pública a través de la pàgina web de
l’Ajuntament, per demanar a la ciutadania i a les organitzacions més representatives que els hi
pugui afectar l’Ordenança reguladora de l’ús de l’Administració electrònica, en concret:
 Problemes que puguin solucionar amb la seva iniciativa
 La necessitat i l’oportunitat de l’aprovació
 Els objectius de la norma
 Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores
Difondre la informació a tota la ciutadania.
10. RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 83, 92 I 100 DE 2017
Segons els decrets de l’Alcaldia números 83, 92 i 100 de l’any 2017. La Junta de Govern
Local, per unanimitat, els ratifica íntegrament.
Miquel Arisa Coma, exposa la urgència del punt següent:
a) APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES
Atesa la certificació de les obres denominada Ampliació de nínxols del Cementiri municipal
de l’any 2017 (fase II) il’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 5 de juliol de 2017.
Amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 164 –
61900. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova íntegrament la certificació.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.
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