EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 20 DE
DESEMBRE DE 2018 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 18. Caràcter: extraordinària. Data: 12/12/2018. Horari: de 20 a les 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
Francesc d’A Serras Ortuño, secretari
Excusa l’assistència
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde
El president obre la sessió.
1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 29 DE NOVEMBRE
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del 29 de novembre que s’aprova
per unanimitat.
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, SA, presenta les analítiques dels mesos
d’agost i setembre de l’any 2018. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que ha iniciat
l’expedient d’expropiació forçosa, mitjançant el procediment d’urgència, dels béns i drets
afectats per a l’execució de les obres del projecte constructiu Itinerari de vianants a la carretera
1413B entre el carrer de Vinaròs i el pont del riu Congost a Balenyà. Segons l’informe de
l’arquitecta municipal, de 29 de novembre de 2018. La Junta de Govern Local es dona per
assabentada.
3. LLICÈNCIES
3.1 OBRES
Segons l’expedient tramitat la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir la
llicència per a les actuacions urbanístiques esmentades a continuació (...).
Expedient número 2413-0009/2018. (...) en representació de Triguero Mas, CB, per a la
distribució interior per a la creació d’un habitatge, a la plaça Major. Es condiciona al
compliment de la normativa vigent.
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Expedient número 2413-0020/2018. (...) en representació de Raurell Marcé, SL, per a la
millora i l’optimització de les instal·lacions ramaderes a la granja la Balcona. Es condiciona al
compliment de la normativa vigent.
Expedient número 2413-0024/2018. (...) per rehabilitar i ampliar l’edifici plurifamiliar, a la
plaça Major. Es condiciona la compliment de la normativa vigent.
4. INFORMES
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 2019, en concret des de l’1 de gener fins el 30 de juny, 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, l’aprova íntegrament.
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
5.1 S’aprova la despesa de 138,48 euros/bruts presentada per la regidora de la Gent Gran, per
les hores treballades fora de la jornada laboral de (...) per a la formació de les Noves tecnologies
amb l’Associació de la Gent Gran, amb un total de 12 hores.
5.2 Segons els expedients (...) relatius a la proposta d’ajudes econòmiques i amb l’informe
favorable de la treballadora social i del regidor de Benestar Social, amb consignació
pressupostària específica al Pressupost municipal, 231 – 4800. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, adopta:
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 493,44 euros, a abonar directament a Sorea.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 144,50 euros, per abonar el lloguer.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 63 euros, a abonar directament a Gas Natural.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 52,50 euros, a abonar directament a l’Escola d’adults.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 481,50 euros, a abonar directament a l’Electracomercial
Centelles, SLU.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 155,99 euros, a abonar directament a l’Electracomercial
Centelles, SLU.
Les prestacions resten sotmeses al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries (...).
Notificar la part dispositiva dels acords.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova les despeses presentades pel regidor
d’Esports, per a la concessió d’una subvenció i d’acord els justificants presentats que consten
en les bases aprovades per la Junta de Govern Local, del 20 de setembre de 2018, a les entitats:
Penya Ciclista de Centelles, 1.706,25 euros. Unió Esportiva Centelles, 1.970,77 euros. Club
Natació Centelles, 0 euros. Club Bàsquet Centelles, 1.098,46 euros. Agrupació Esportiva
Centelles, 2.073,98 euros. Amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent,
partida de despesa 342 – 48000, d’acord amb l’informe del tècnic d’esports, d’11 de desembre
de 2018.
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6. APROVAR, SI ESCAU, LA COL·LABORACIÓ I EL COMPROMÍS EN LA
REALITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT DEL PROJECTE DE CLUB DE FEINA
ENTRE
L’AJUNTAMENT,
LA
FUNDACIÓ
OSONA
FORMACIÓ
I
DESENVOLUPAMENT I EL SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Segons la col·laboració i el compromís en la realització i el funcionament del Projecte de Club
de feina entre l’Ajuntament, la Fundació Osona Formació i Desenvolupament i el Servei de
Promoció Econòmica (...) la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar la
col·laboració i el compromís en la realització i el funcionament del Projecte de Club de feina
entre l’Ajuntament, la Fundació Osona Formació i Desenvolupament i el Servei de Promoció
Econòmica, per import de 2.829,31 euros. 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 EL CONSORCI
PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS URBANS D’OSONA, PEL TRASLLAT DE RESIDUS
MUNICIPALS FINS A LES PLANTES DE TRACTAMENT
Segons el Conveni entre l’Ajuntament i el Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona,
pel trasllat de residus municipals fins a les plantes de tractament, d’acord amb la documentació
que hi ha en l’expedient (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar el
Conveni entre l’Ajuntament i el Consorci. Facultar l’alcalde per a la signatura de la
documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
8.-RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 166 DE L’ANY 2018.Atesa la necessitat i la urgència d’aprovar les despeses i els pagaments del mes de novembre
de 2018, ja que no hi ha previst fer cap sessió de la Junta de Govern Local en els propers dies,
per això
RESOLC
Aprovar la relació de factures F/2018/11 totes de l’exercici 2018 i el pas a Intervenció per al
seu pagament. Aprovar el pagament de les subvencions i transferències:
- Transferència de les quotes dels alumnes de l’Escola Bressol Niu d’Infants mes de novembre,
per 13.307,82 euros.
- Traspàs a l’Associació Niu d’Infants en concepte d’aportació municipal pel funcionament del
novembre per 17.300 euros.
- Traspàs a l’Escola de Música per finançar parcialment les despeses de funcionament mes de
novembre per 6.000 euros.
Que la part dispositiva de la resolució sigui ratificada per la Junta de Govern Local en la propera
sessió que es faci. La Junta de Govern Local, per unanimitat, el ratifica íntegrament.
9. TEMES URGENTS
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte: Aprovar, si escau, l’arrendament del local
del carrer de Sant Joan (...) per a la seu del Club de billar i de la Penya escacs de Centelles, que
s’aprova per unanimitat.
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APROVAR, SI S’ESCAU, L’ARRENDAMENT DEL LOCAL DEL CARRER DE SANT
JOAN (...) PER A LA SEU DEL CLUB DE BILLAR I DE LA PENYA D’ESCACS DE
CENTELLES
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Arrendar el local a Sportrops
Centelles, SL, situat al carrer de Sant Joan (...), per a la seu del Club de billar i de la Penya
escacs de Centelles, per 8.100 euros/any. D’acord amb l’informe del secretari, de 12 de
desembre de 2018. Atès que Intervenció informa que hi ha consignació pressupostària
específica i suficient al Pressupost municipal, en concret 231 – 4800. Facultar l’alcalde per a la
signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
(...)
L’alcalde passa a la votació la urgència de l’assumpte següent: Rectificació de les Bases del
concurs – oposició de selecció per a proveir amb caràcter temporal urgent el lloc de treball de
bidell de l’escola Xoriguer i la creació de la borsa de treball, aprovades per la Junta de Govern
Local, del dia 15 de novembre de 2018 i que s’aprova per unanimitat.
APROVAR, SI ESCAU, LA RECTIFICACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS –
OPOSICIÓ DE SELECCIÓ PER PROVEIR AMB CARÀCTER TEMPORAL
URGENT EL LLOC DE TREBALL DE BIDELL DE L’ESCOLA XORIGUER I LA
CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL, APROVADES PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, DEL 15 DE NOVEMBRE DE 2018.
Segons la rectificació de les Bases del concurs – oposició de selecció per a proveir amb caràcter
temporal urgent el lloc de treball de bidell de l’escola Xoriguer i la creació de la borsa de treball,
aprovades per la Junta de Govern Local, del 15 de novembre de 2018. Atès que s’han detectat
errors materials en la redacció de les bases i d’acord amb el que disposa l’article (...). La Junta
de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar la rectificació de les Bases del
concurs – oposició de selecció, amb els errors materials corregits. Que es publiquin íntegrament
les bases de selecció al BOPB, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament, amb
l’obertura d’un nou termini per a la presentació de sol·licituds. Notificar a les persones que
consten a l’expedient (...) que s’han presentat en el concurs – oposició, que si en el termini de
tres dies no manifesten la seva disconformitat seguiran en el procés selectiu.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria estenc aquesta acta.
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