EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 15 DE
MARÇ DE 2018 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE,
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 6. Caràcter: ordinària. Data: 15/3/2018. 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
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 DEL DIA 1 DE MARÇ
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per
unanimitat.
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
Agència de l’Habitatge sol·licita a l’Ajuntament si està interessat en adquirir l’habitatge del
carrer de Rafael Casanova (...) ja que actualment és propietat del Banco de Sabadell, SA. La
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que no està interessat.
(...) sol·licita en canvi de nom del nínxol (...) del Cementiri municipal, ja que és l’única
hereva de (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que s’expedeixi un nou títol
del nínxol (...).
(...) sol·licita en canvi de nom del nínxol (...) del Cementiri municipal, ja que es la única
hereva de (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que s’expedeixi un nou títol
del nínxol (...).
(...) comunica que el 13 d’abril de 2017 va sol·licitar l’arranjament d’unes peces de panot
que estan en mal estat al carrer de Manlleu (...). Segons l’informe tècnic es constata que és un
tema d’estètica i no suposa cap perill per als vianants. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda que estudiarà la problemàtica i es solucionarà, segons els recursos
econòmics al més aviat possible.
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament sol·licita el pagament de la quota com a
soci, en funció de la població de cada municipi, per 875 euros. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, aprova la despesa i es passi l’acord a Tresoreria per fer efectiu el pagament amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231 – 48001.
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(...) en representació de Servicios Agroambientales BFM, SL, comunica que es farà un
tractament fitosanitari no agrari a la subestació elèctrica de la Red Elèctrica, SAU. La Junta
de Govern Local es dona per assabentada.
Fundació Esclerosi Múltiple sol·licita una ajuda econòmica per la campanya Mulla’t, que es
farà el 8 de juliol, per a la lluita contra l’esclerosi múltiple i els seus efectes socials. El
secretari pren la paraula i manifesta que no hi ha partida específica en el Pressupost municipal
per subvenir a la despesa. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir una
ajuda econòmica per import de 100 euros per a la campanya Mulla’t amb consignació
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 22699.
(...) sol·licita unes peces de l’entarimat per portar-les a Barcelona, el 13 d’abril, ja que el seu
fill ha de fer la presentació d’un treball de síntesi. La Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda deixar les peces (...), sempre i quan se’n faci un bon ús i es tornin a l’Ajuntament.
(...) sol·licita que s’anul·li la Taxa per gestió de residus domèstics del carrer del call Fondo
(...) ja que l’habitatge està tancat i no hi viu ningú. (...) La Junta de Govern Local, per
unanimitat, desestima la petició de (...) ja que es presta el servei de recollida.
(...) en representació del restaurant les Brases, sol·licita el canvi dels rètols de direcció del
restaurant, al carrer de Tarragona. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova
l’informe íntegrament i autoritza els canvi de rètols (...) seguint les indicacions de la Policia
local.
(...) com administradora de la Comunitat de propietaris de la rambla del Camp de l’Aigua (...)
sol·licita que es col·loqui un mirall a la sortida de l’aparcament per tal de millorar la
seguretat i la visibilitat (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, comunica a (...)
administradora de la Comunitat de propietaris que autoritza la col·locació que anirà a càrrec
dels propietaris i abans de col·locar-lo s’han de posar en contacte amb la Policia local.
(...) en representació de l’AMPA de l’escola d’Ildefons Cerdà, sol·licita que l’Ajuntament
col·labori aportant recursos humans al servei de menjador, per tal de poder oferir una atenció
als infants adequada a l’escola i que respongui a les necessitats que tenen com a escola
inclusiva amb servei USEE, en concret que faci un Pla d’ocupació per monitor de menjador.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que s’estudiarà la possibilitat d’aquesta
opció en atenció al cost del servei.
Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària comunica l’anunci de vaga pel
13, 20 i 26 d’abril i 4 de maig de 2018, que emmarca la negociació col·lectiva (...). La Junta
de Govern Local es dona per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha aprovat amb efectes des de
l’1 de gener de 2018 l’ampliació del termini d’execució fins el 30 de juny de 2018 i del
termini màxim de justificació fins el 30 de setembre de 2018 dels ajuts econòmics de la
Professionalització de la Unió de Botiguers de Centelles, per import de 2.500 euros, atorgat en
el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019,
d’acord amb els informes emesos pels centres gestors. La Junta de Govern Local es dona per
assabentada.
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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 137/2017 (...) per construir un habitatge unifamiliar, al carrer del Mig
(...). No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...).
Expedient número 15/2018. Nedgia Catalunya, SA, per fer una rasa de 97 metres de
llargada per 0,40 metres per a la connexió de servei, al Parc del Pla del Mestre (...). No
obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...).
Expedient número 16/2018. (...) per canviar els mobles de la cuina per adequar-los a les
necessitats de la propietat, al carrer de Sant Josep (...).
Expedient número 17/2018. (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al carrer
d’Aiguafreda (...).
Expedient número 19/2018. (...) per pintar la façana de color terròs, al carrer Nou (...).
Expedient número 20/2018. (...) en representació de la Comunitat de propietaris, per reparar
les esquerdes dels balcons i pintar-los, al carrer d’Aiguafreda (...).
Expedient número 21/2018. (...) per arranjar la cuina i bany al carrer del Pla de l’Alzina (...).
Expedient número 22/2018. (...) per reforma interior de l’habitatge, al carrer de Vic (...).
Expedient número 23/2018. (...) per arranjar la cuina i aïllar les parets, a l’avinguda de
Rodolf Batlle (...).
4. INFORMES
4.1 Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 5 de març de 2018, relatiu a l’expedient
d’obres número 115/2016 (...) per reformar i ampliar un habitatge aïllat, al carrer de Joan
Maragall (...) en concret la variació de l’alçada de l’edifici annex adossat a la façana del carrer
de Jesús. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, constata el compliment de les
condicions imposades (...).
4.2 La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa segons l’informe de
l’enginyer municipal, de 12 de febrer de 2018, relatiu a la caracterització de sorolls del sector
del carrer de l’Onze de Setembre, presentat per l’empresa SIS consultoria acústica, SL, per
import de 1.700,05 euros (IVA inclòs) amb consignació específica en el Pressupost municipal
vigent, partida de despesa 920 – 22703.
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4.3 Segons l’informe de Serveis Socials i atesa la necessitat de cobrir a les treballadores
familiars (...) durant el període de vacances, alguns dies dels mesos de març i d’abril. (...) va
fer la substitució com a treballadora familiar de forma satisfactòria i professional, en opinió de
la responsable del servei. Atès que es tracta d’un servei prioritari de la corporació i que no es
pot deixar de prestar als usuaris que l’utilitzen (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat,
adopta:contractar, amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte temporal a temps parcial (...).
4.4 Segons l’informe de l’enginyer municipal, de 8 de març de 2018, relatiu als nivells
d’immissió sonora de les activitats del polígon industrial del carrer d’Aiguafreda – industrial
la Gavarra, en concret de les empreses Madel Air Tecnhical Diffusion, SA i Jamones
Centelles, SL. (...) L’Ajuntament ha rebut nombrosos correus electrònics del veïnat queixantse dels sorolls que produeixen les empreses Madel Air Tecnhical Diffusion, SA i Jamones
Centelles, SL. L’alcalde va requerir a l’enginyer municipal que comprovés la problemàtica de
sorolls directa i indirectament mitjançant una empresa especialitzada.
(...) va presentar una sol·licitud, de 14 de març de 2018, Registre d’entrada número 673, en la
qual manifesta que no ha rebut resposta per escrit de la sol·licitud presentada el 22 de gener i
exposa que ja han passat dos mesos i encara no ha rebut cap explicació sobre el soroll (...) que
produeixen molèsties a la nit i no els deixen dormir.
L’Alcaldia va contractar l’empresa de serveis SIS Consultoria Acústica, SL, per a comprovar
i mesurar el compliment de la normativa de sorolls admissibles de les empreses esmentades.
Segons l’auditoria realitzada el 21 i 22 de febrer de 2018, es comprova que les empreses
Madel Air Tecnhical Diffusion, SA i Jamones Centelles, SL, incompleixen els valors límits
d’emissió sonora per a la seva activitat en el polígon industrial la Gavarra. Les empreses
esmentades disposen de la preceptiva llicència d’activitats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Requerir a Madel Air Tecnhical
Diffusion, SA i Jamones Centelles, SL que cessin la seva activitat industrial nocturna i la
diürna s’iniciï a les 7 del matí, fins que els nivells d’emissió sonors s’ajustin al Decret (...).
Donar audiència a Madel Air Tecnhical Diffusion, SA i Jamones Centelles, SL, en el termini
de 15 dies, a comptar des de la recepció de l’acord, per veure l’expedient, així com l’informe
de l’auditoria encarregada per l’Ajuntament. Notificar la part dispositiva de l’acord.
4.5 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 12 de març de 2018, relatiu al perill
de la caiguda d’un pi de la finca PR91, situada al passeig de Tagamanent (...) de la
urbanització de Sant Pau i que afecta la finca situada al carrer de la Saleta (...).
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 (...) La Junta de Govern
Local, per unanimitat, adopta els acords: Requerir a (…) perquè en el termini més breu
possible retiri l’arbre de la finca, ja que pot caure a la finca veïna i és un perill molt evident.
Així mateix, la finca es troba en un estat de deixadesa total i plena de vegetació i s’hauria de
netejar per evitar possibles incendis en l’època d’estiu. Notificar la part dispositiva de l’acord.
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
5.1 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:
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Aprovar una ajuda econòmica (...) de 450 euros, per a les despeses de lloguer a abonar
directament a l’usuari, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida
de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 120 euros, per a les despeses d’aliments frescos que
gestionarà els Serveis Socials, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent
partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 250 euros, per a les despeses de lloguer a abonar
directament a l’usuari, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida
de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 99 euros, a abonar directament a l’escola d’Ildefons
Cerdà amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent partida de despesa 23148000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 90 euros, a abonar directament a Sorea, SA amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 250 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 414,88 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 190 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 59,79 euros, a abonar directament a l’Electracomercial
Centelles, SLU amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 231-48000.
5.2 S’aprova la despesa presentada per l’alcalde, relativa a l’arranjament de l’escenari del
Casal Francesc Macià, per l’empresa Tallers Viñolas, SCP, per import de 3.957 euros amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 333 – 21200.
5.3 S’aprova la proposta presentada pel regidor de Qualitat urbana i mobilitat d’abonar una
gratificació extraordinària en concepte de les hores treballades fora de la jornada laboral i
fer les retencions de l’IRPF i de la Seguretat Social als Agents (...) a conseqüència de la
nevada del 27 i 28 de febrer amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent,
partida de despesa 920 – 15100. Comunicar a Tresoreria que efectuï el pagament.
5.4 S’aprova la proposta de despesa presentada per l’alcalde relativa a l’arranjament de la
maquinària de les campanes del campanar de l’església, per l’empresa Rifer Rocafer, SL,
per import de 1.076,90 euros (IVA inclòs) amb consignació específica en el Pressupost
municipal vigent, partida de despesa 920 – 21200. El secretari pren la paraula i manifesta que
no li consta que les campanes de l’església siguin propietat de l’Ajuntament. L’alcalde
discrepa i manifesta que són de l’Ajuntament.
5.5 S’aprova la proposta de despesa presentada pel regidor de Qualitat Urbana i Mobilitat, per
a la compra d’unes tanques metàl·liques galvanitzades sense pintar a l’empresa Tràfic i
serveis, per import de 3.485,04 euros (IVA inclòs) amb consignació específica en el
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 1533 – 2100001.
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5.6 S’aprova la proposta de despesa presentada pel regidor de Qualitat Urbana i Mobilitat, per
a la compra d’uns protectors de fanals, a l’empresa Acrudor, per import de 762,30 euros
(IVA inclòs) amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 1533 -21000.
5.7 S’aprova la despesa del Conveni de col·laboració pel desenvolupament del Projecte
d’activitats i serveis culturals entre el Centre Parroquial de la Parròquia de Santa Coloma de
Centelles i l’Ajuntament, pel període 2018 – 2019, aprovat per la Junta de Govern Local, de
data 4 de gener de 2018, per import de 22.000 euros amb consignació específica, partida de
despesa 334 – 46002.
6. APROVAR, SI ESCAU, LES CERTIFICACIONS D’OBRES
S’aprova íntegrament la certificació número 6 de l’obra denominada Reforma de les piscines
exteriors municipals, per import de 40.837,86 euros, presentada per l’empresa Vialitat i
Serveis, SLU. (...) Atès que hi ha consignació específica en el Pressupost municipal vigent, en
concret la partida de despesa 342 – 61900.
7. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SERVEI PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA D’ACCESSOS I
ARRANJAMENT DE LA PISTA DEL CASAL FRANCESC MACIÀ
Estem davant un contracte d’obra menor, ja que no supera els 15.000 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 majoria absoluta, adopta: Adjudicar el contracte
menor de servei a Juanola & de Miguel, arquitectes, per a la redacció del Projecte de millora
d’accessos i arranjament de la pista del casal Francesc Macià, per import de 10.650 euros amb
l’IVA exclòs. L’import de l’IVA, el 21% és de 2.236,50 euros. Aprovar la despesa amb càrrec
a la partida 920 - 2270606 del Pressupost municipal de l’exercici 2018 (...). Notificar la part
dispositiva de l’acord.
8. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D’OBRA
PER A LA RENOVACIÓ DE LA FUSTERIA DE L’ALA DE LLEVANT DE
L’EDIFICI DE L’ESCOLA ILDEFONS CERDÀ
D’acord amb les ofertes presentades per portar a terme les obres de fusteria de les escoles
Ildefons Cerdà per part de Tallers Viñolas, SCP, Albert Prat Fusteria i Rústic Osona, SL. (...)
Estem davant un contracte d’obra menor, ja que no supera els 40.000 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 majoria absoluta, adopta: Adjudicar el contracte
menor d’obra a Tallers Viñolas, SCP, per a les obres de renovació de la fusteria de l’ala de
llevant de les escoles Ildefons Cerdà, per import de 24.900,65 euros, d’execució material amb
l’IVA exclòs. L’import de l’IVA, el 21% és de 5.229,14 euros amb càrrec a la partida 323 6

2120001 del Pressupost municipal de l’exercici 2018. (...). Notificar la part dispositiva de
l’acord.
S’aporva la urgència de:
a) APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D’OBRA
PER A PINTAR LA PASSAREL·LA DE L’ESTACIÓ SOBRE LES VIES DEL
FERROCARRIL
Estem davant un contracte d’obra menor, ja que no supera els 15.000 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 majoria absoluta, adopta: Adjudicar el contracte
menor d’obra a l’empresa Pintures i Paviments Tècnics Caballero, SL, per import de 13.340
euros, amb l’IVA exclòs. L’import de l’IVA, el 21% és de 2.801,40 euros amb càrrec a la
partida 336 - 61900 del Pressupost municipal de l’exercici 2018. L’adjudicació queda
condicionada a l’autorització per part d’ADIF per executar l’obra (...). Notificar la part
dispositiva de l’acord.
b)APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR D’OBRA
DE REPAVIMENTACIÓ DE L’ENTRADA DE LA PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU
Estem davant un contracte d’obra menor, ja que no supera els 40.000 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 pren la paraula i manifesta que es tracta de part d’una obra que no
estava prevista en el projecte, però que és indispensable segons l’arquitecta tècnica municipal,
no obstant això, no hi ha consignació específica en el Pressupost municipal, però hi ha una
quantitat sobrant de l’adjudicació del projecte de la reforma, per la qual cosa es podrà fer un
canvi de destí per finançar l’obra. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta:
Adjudicar el contracte menor d’obra a l’empresa Construccions Riera Camps, SCP, per
import de 23.035,31 euros, amb l’IVA inclòs amb càrrec a la partida 342 - 61902 del
Pressupost municipal de l’exercici 2018.(...). 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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