EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE
NOVEMBRE DE 2018 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 16. Caràcter: ordinària. Data: 15/11/2018. 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
Pere Antentas Costa, secretari accidental.
Excusa l’assistència
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde
El president obre la sessió.
1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 30 D’OCTUBRE
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del 30 d’octubre que s’aprova per
majoria absoluta.
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, SA, presenta les analítiques del mes
d’octubre de l’any 2018. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica que ha aprovat una
subvenció per finançar les despeses del funcionament de les escoles bressol municipal per al
curs 2016 – 2018, de 36.994,08€. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, l’accepta.
Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials a Barcelona comunica que ha autoritzat la
instal·lació d’un aforador de trànsit a la carretera C-17; PK inicial: 41,200; Marge: E; d’acord
amb les condicions administratives, específiques i generals que hi ha a l’expedient. 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.
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Expedient número 2413-0007/2018 (...) per reformar l’interior del local, de l’avinguda
d’Ildefons Cerdà. Neus Verdaguer Paré, s’absté de la votació per ser part interessada. Es
condiciona al compliment de la normativa vigent.
Expedient número 2414-0069/2018 (...) per reforçar el sostre, al carrer de St. Antoni M. Claret.
Expedient número 2414-0072/2018 (...) per arranjar una part de l’arrebossat de la façana de
l’habitatge, al carrer de Collsuspina.
Expedient número 2414-0074/2018 (...) per arranjar la cuina i canviar la banyera per un plat
de dutxa, al carrer dels Comtes de Centelles.
Expedient número 2414-0075/2018 (...) per arranjar el bany del garatge, al c/ del Riumundé.
Expedient número 2414-0073/2018. Nedgia Catalunya, SA, per fer una rasa per a la connexió
de servei, al carrer de Collsuspina. Segons l’informe desfavorable de l’arquitecta tècnica
municipal (...) el 22 de juny de 2018 es va recepcionar l’obra de Pavimentació del carrer de
Collsuspina i de la Font Calenta i està dins del període de garantia i que finalitza el 23 de juny
de 2019. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, desestima la petició i comunica que
no es podran executar les obres fins que hagi acabat l’esmentat termini de garantia.
3.2 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ
Expedient número 2413-0014/2018 (GIAM 242/2008) (...) per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat, al carrer de Miquel Pratmarsó. (...) La Junta de Govern Local,
majoria absoluta, acorda donar la llicència de primera ocupació.
4.INFORMES
4.1 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 6 de novembre de 2018, relatiu a la
neteja del jardí del carrer de Jesús, propietat (...). L’informe de la tècnica diu que en la inspecció
ocular realitzada ha detectat que la finca està deshabitada i es troba en estat de deixadesa, i a
més l’edifici es va deteriorant amb el temps i s’hauria de requerir al propietari que solucioni el
problema. La Junta de Govern Local li ha requerit en diverses ocasions la neteja de la finca i
fins a la data no s’ha donat compliment al requeriment. (...) La Junta de Govern Local, per
majoria absoluta, adopta: Requerir novament al propietari de la finca, que en el termini de dos
mesos a comptar des de la recepció de l’acord faci una neteja del jardí. Hauria de fer un repàs
de la teulada, les lloses dels balcons i l’arrebossat de les façanes. L’incompliment injustificat
de l’ordre d’execució habilita l’Administració per adoptar les mesures d’execució forçosa (...).
4.2 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 7 de novembre de 2018, relatiu a
l’execució immediata de la reposició correcta de la vorera i la calçada de la llicència d’obres
número 12/2018 per fer una rasa per a la instal·lació de la nova línia aèria i subterrània des del
carrer de Jesús (...) fins a la travessia de Catalunya. (...) La Junta de Govern Local, per majoria
absoluta, adopta: Requerir a l’empresa Electradistribució Centelles, SL, perquè en el termini
d’un mes, a comptar des de la recepció de l’acord, porti a terme les obres de reposició correcta
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de la vorera i la calçada. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat i donar-li audiència
perquè en el termini de quinze dies es presenti a l’Ajuntament per a la vista de l’expedient.
5.APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
S’aprova la despesa presentada per l’alcalde per 6.715 euros amb consignació específica en el
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 1533 – 21000 per les mesures urgents de la
revisió anual de les xarxes de protecció dels ràfecs de la teulada.
6.APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT, EL CONSORCI
DEL LLUÇANÈS I CREACIÓ DE L’AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I
CONEIXEMENT, SL PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE PROGRAMA
INTEGRAL DE SUPORT A LES PERSONES EMPRENEDORES, CONVOCATÒRIA
2018, DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
La Junta de Govern Local, majoria absoluta, adopta: Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament,
el Consorci del Lluçanès 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 2018, del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat. 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, LA PRIMERA ADDENDA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT
EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, L’AJUNTAMENT I LA INSTITUCIÓ
GERMANES DELS SAGRATS CORS DE JESÚS I MARIA, PER AL PROJECTE
ARREL EN EL MARC DE LES MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ
EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES DE L’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELS PROGRAMES DE
DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR, PER ALS CURSOS 2018 – 2019 I 2019 – 2010
La Junta de Govern Local, majoria absoluta, adopta els acords: Aprovar la primera addenda del
Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament, l’Ajuntament i la Institució Germanes dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria,
per al Projecte Arrel, en el marc de les mesures especifiques d’atenció educativa a la diversitat
dels alumnes de l’Educació secundària del municipi, en el marc dels programes de
diversificació curricular, per als cursos 2018 – 2019 i 2019 – 2020. 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, LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONTRACTE
MENOR DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LES CLARABOIES DEL PAVELLÓ
GRAN
Segons l’informe dels Serveis tècnics municipals, en 16 d’octubre de 2018 (...) aquest consistori
necessita contractar les obres de renovació de les claraboies del Pavelló gran. L’empresari
proposat és Especialistes en teulades Gil i compta amb la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional necessària. Hi ha consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost
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municipal (...) El valor estimat del contracte és inferior a 40.000 euros (...). La Junta de Govern
Local, per majoria absoluta adopta: Aprovar la contractació, mitjançant la figura d’un contracte
menor d’obres de renovació de les claraboies del Pavelló gran, per valor de 23.997 euros més
IVA, a l’esmentada empresa, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 342.619.01, en la qual
s’incorporarà la factura. Manifestar que aquest òrgan de contractació no prorrogarà en cap cas,
l’objecte del contracte que correspon a aquest expedient. Notificar la resolució al contractista
en un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de la resolució. Facultar l’alcalde per la
signatura de la documentació que sigui necessària. Publicar la informació relativa a aquest
contracte com a mínim trimestralment a través d’internet, en la seu del perfil del contractant
(...). Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l’adjudicatari i l’import d’adjudicació (IVA inclòs).
9.APROVAR, SI ESCAU, 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
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: Aprovar 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. Que es doni la màxima difusió al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al diari el 9 Nou.
10.RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM 142, 143, 144, 146, 147 I
148 DE L’ANY 2018
Segons els Decrets de l’Alcaldia números 142, 143, 144, 146, 147 i 148 de l’any 2018, del
tenor literal que segueix:
“DECRET NÚMERO 2018/142
(...) S’aprova la relació de factures F/2018/10 de l’exercici 2018 i el pas a Intervenció per al
seu pagament. S’aprova el pagament de les subvencions i transferències:
- Transferència de les quotes dels alumnes de l’escola bressol Niu d’Infants d’octubre, de
12.504,24 euros.
- Traspàs a l’Associació Niu d’Infants en concepte d’aportació municipal pel funcionament
d’octubre de 26.900 euros.
- Traspàs a l’Escola de Música per finançar parcialment les despeses de funcionament durant
l’octubre de 7.000 euros.
Que la part dispositiva de la resolució sigui ratificada per la Junta de Govern Local en la propera
sessió que es faci.
“DECRET NÚMERO 2018/143
La Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat, comunica que han inclòs, en el
marc de catàleg de suport als serveis i les activitats locals 2018, dins el programa Urbanitzacions
amb dèficit urbanístics: Projecte de la xarxa de sanejament de Sant Pau. Tipus de suport: Suport
tècnic. Anualitat: 2018. Aportació de Diputació XGL: 10.800 euros. Aportació Ajuntament:
1.200 euros. Import estimat del Projecte: 12.000 euros (...).
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“DECRET NÚMERO 2018/144
APROVAR 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. Resolc:
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 100 euros, per ajut sanitari a abonar directament a la
usuària, amb consignació en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 124,80 euros, pel subministrament de gas que gestionarà
els Serveis Socials amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 379,30 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 194,22 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 218 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 200 euros, a abonar directament de l’escola bressol, amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 160 €, 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 (...) per a la beca de la piscina, amb consignació específica en el
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 101,75 €, pel transport que gestionarà els Serveis Socials,
amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 200 euros, pel lloguer a abonar directament a la usuària,
amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 20 €, a abonar a l’Electracomercial Centelles, SLU.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 330 euros, a abonar a l’Electracomercial Centelles, SLU.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 150 euros, per les despeses de gasoil a abonar a la usuària.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 277€, pel material escolar que gestionarà Serveis Socials.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 12 €, per la compra de gas que gestionarà Serveis Socials.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 716,64 euros, pel Fons de solidaritat de Sorea, SA, que
gestionarà els Serveis Socials.
Les prestacions resten sotmeses al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries (...).
Notificar la part dispositiva dels acords. Que la part dispositiva de l’acord sigui ratificada per
la Junta de Govern Local en la propera sessió que es faci.
“DECRET NÚMERO 2018/146
APROVAR 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. Resolc:
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Aprovar una ajuda econòmica (...) de 90€, pel Menú Low Cost que gestionarà Serveis Socials.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 200€ i 120€, per abonar el lloguer i pel subministrament
d’electricitat que gestionarà els Serveis Socials.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 170,63€, a abonar a l’Electracomercial Centelles, SLU.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 81,15€, pel transport que gestionarà els Serveis Socials.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 65€, a abonar a l’Electracomercial Centelles, SLU.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 785€, pel Casal d’estiu que gestionarà els Serveis Socials.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 121,59€, pel subministrament de gas que gestionarà els
Serveis Socials.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 227,50€, a abonar a l’Electracomercial Centelles, SLU.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 462,85€ i 150€, per abonar el lloguer i pel
subministrament d’electricitat que gestionarà els Serveis Socials.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 235,36€, per l’escolarització a abonar a IES Manlleu.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 155€, a abonar a l’Electracomercial Centelles, SLU.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 49,44€, a abonar a l’Electracomercial Centelles, SLU.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 140€ i 175€, per les despeses diverses a abonar a l’IES
Pere Barnils.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 35€, per l’informe psicològic a abonar a l’Espai Viu.
Les prestacions resten sotmeses al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries (...).
Notificar la part dispositiva dels acords. Que la part dispositiva de l’acord sigui ratificada per
la Junta de Govern Local en la propera sessió que es faci.
“DECRET NÚMERO 2018/147
(...) Segons informe emès per l’enginyer municipal, el 5 de novembre de 2018 (...) aquest
consistori necessita la instal·lació dels sistemes i equips pel control de la maquinària escènica
del teatre del Casal Francesc Macià i no es disposa de mitjans propis suficients per fer front a
la contractació. L’empresari proposat és BTM Sound, SL, que compta amb la capacitat d’obrar
i l’habilitació professional necessària per a la contractació (...).
Resolc: Aprovar la contractació, mitjançant la figura d’un contracte menor per a la instal·lació
dels sistemes i equips pel control de la maquinària escènica del teatre del Casal Francesc Macià,
per valor de 13.647,11 euros, més IVA, a l’empresa BTM Sound, SL, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 333.619,02, a la qual s’incorporarà la factura. Manifestar que aquest òrgan de
contractació no prorrogarà en cap cas l’objecte del contracte que correspon a aquest expedient.
Notificar la resolució al contractista en un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir d’aquesta
resolució. Facultar l’alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària.
L’adjudicatari està obligat a adoptar totes les mesures necessàries per al compliment de les
obligacions derivades de la Llei (...). Publicar la informació relativa a aquest contracte com a
mínim trimestralment a través d’internet, en la seu del perfil del contractant (...).
“DECRET NÚMERO 2018/148
(...) Segons l’informe emès pels serveis tècnics municipals, 5 de novembre de 2018 (...) aquest
consistori necessita el subministrament i la instal·lació d’una taula de control digital amb
mòduls combo dimmer/Relay al Casal Francesc Macià i no es disposa de mitjans propis
suficients per fer front a la contractació. L’empresari proposat és Josep Maria Parareda Serra,
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en representació de So Professional, i compta amb la capacitat d’obrar i l’habilitació
professional necessària per a la contractació (...).
Resolc: Aprovar la contractació, mitjançant la figura d’un contracte menor per al
subministrament i la instal·lació d’una taula de control digital amb mòduls combo dimmer/relay
al teatre Casal Francesc Macià, per valor de 14.582,03 euros, IVA inclòs, a Josep Maria
Parareda Serra en representació de l’empresa So Professional, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 333.619.02, a la qual s’incorporarà la factura. Manifestar que aquest òrgan de
contractació no prorrogarà en cap cas l’objecte del contracte que correspon a aquest expedient.
Notificar la resolució al contractista en un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de la data
de la resolució. Facultar l’alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària.
L’adjudicatària s’obliga a adoptar totes les mesures necessàries per al compliment de les
obligacions derivades de la Llei (...) Publicar la informació relativa a aquest contracte com a
mínim trimestralment a través d’internet, en la seu del perfil del contractant (...). Centelles, 7
de novembre de 2018”. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, els ratifica íntegrament.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.
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