EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 16
D’AGOST DE 2018 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: 16/8/2018. Horari: de 20 a 21 hores. Lloc: sala
de la Junta de Govern Local
Assistents
Miquel Arisa Coma, alcalde president
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde
Josep Paré Aregall, tinent d’alcalde
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde
Mercè Pidemont Pujol, secretària
Excusen l’assistència
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde
El president obre la sessió.
1. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
(...) sol·liciten el canvi de nom del nínxol número (...) del Cementiri municipal, ja que són les
hereves segons la documentació que adjunten. Segons l’informe del responsable de l’Àrea de
padrons, de 31 de juliol de 2018. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda que
s’expedeixi el nou títol (...).
(...) sol·licita el canvi de nom del nínxol (...) del Cementiri municipal, ja que és l’hereva de
(...) segons la documentació que adjunta. Segons l’informe del responsable de l’Àrea de
padrons, de 31 de juliol de 2018. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda que
s’expedeixi el nou títol (...).
(...) sol·licita el canvi de nom dels nínxols (...) del Cementiri municipal a favor dels seus fills
(...). Segons l’informe del responsable de l’Àrea de padrons, de 31 de juliol de 2018. La Junta
de Govern Local, per majoria absoluta, acorda que s’expedeixin els nous títols (...).
(...) sol·licita el canvi de nom del nínxol (...) del Cementiri municipal, ja que és l’hereu de
(...)segons la documentació que adjunta. Segons l’informe del responsable de l’Àrea de
padrons, de 31 de juliol de 2018. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda que
s’expedeixi el nou títol (...).
(...) sol·licita el canvi de nom del nínxol número (...) del Cementiri municipal, ja que és
l’hereva de (...) segons la documentació que adjunta. Segons l’informe del responsable de
l’Àrea de padrons, de 31 de juliol de 2018. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta,
acorda que s’expedeixi el nou títol (...).
(...) en representació del bar Miami, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires a
l’avinguda de l’Ildefons Cerdà (...). Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 23
de juliol de 2018. La Junta de Govern, per majoria absoluta, acorda deixar l’assumpte sobre la
taula.
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(...) en representació del bar Via, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires a la plaça
Major. Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 23 de juliol de 2018. La Junta
de Govern, per majoria absoluta, acorda deixar l’assumpte sobre la taula.
(...) en representació del bar restaurant la Vermuteria la Sagrera, sol·licita autorització per
col·locar taules i cadires al carrer del Centre. Segons l’informe de l’arquitecta tècnica
municipal, de 23 de juliol de 2018. La Junta de Govern, per majoria absoluta, acorda deixar
l’assumpte sobre la taula.
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona sol·licita urgentment l’expedient
administratiu i projectes tècnics de reparcel·lació i urbanització del s. XV, ciutat jardí, -Sant
Pau - en relació al Recurs núm. 141/2018-A. Procediment: Recurs ordinari. Part actora: (...);
Part demandada: Ajuntament de Centelles. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona comunica que la sentència
desestimant el recurs contenciós administratiu núm. 106/2017, presentat per (...) contra
l’acord de la Junta de Govern Local, de 3 de novembre de 2016, pels fets succeïts l’ 1 de
novembre de 2015, ha quedat ferma. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d’Educació comunica que ha aprovat la
Constitució de la Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes (XEMPA). La Junta de
Govern Local, per majoria absoluta, acorda que l’Ajuntament s’hi adhereixi.
Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d’Educació comunica que ha aprovat el
Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals. La Junta de Govern
Local, per majoria absoluta, acorda que l’Ajuntament s’hi adhereixi.
Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d’Educació comunica que ha aprovat el
Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts.La Junta de
Govern Local, per majoria absoluta, acorda que l’Ajuntament s’hi adhereixi.
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica que ha aprovat
l’aportació econòmica en relació al funcionament de la biblioteca La Cooperativa (...) conveni
(...) de 23 de desembre de 1999, per 43.493 euros, direcció biblioteca tipus B. La Junta de
Govern Local, per majoria absoluta, accepta la subvenció.
Generalitat de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya comunica l’inici de la
comunicació dels casos de Dengue, Chikungunya i Zika i l’activació de les mesures previstes
en el protocol per a la vigilància i control de les arbovirosis transmeses per mosquits a
Catalunya. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
2. LLICÈNCIES
2.1 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
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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 2414/0001/2018 (...) en representació de la Comunitat de propietaris per
repassar esquerdes del terrat, al carrer de Santa Anna.
Expedient número 2414-0002/2018 (...) per arranjar i sanejar unes humitats a la façana
posterior de l’habitatge, al carrer de Collsuspina.
Expedient número 2414-0003/2018 (...) per repassar esquerdes de la façana i pintar-la, al
carrer de Vinaròs.
Expedient número 2414-0004/2018 (...) per arranjar la cuina i el bany, al carrer del Pla de
l’Alzina.
Expedient número 2414-0005/2018 (...) per posar un plat de dutxa, al carrer de la
Metal·lúrgia.
Expedient número 2414-0006/2018 (...) per acabar l’estructura de l’ascensor i col·locar les
portes, al carrer del Marquès de Peñaplata.
Expedient número 2414-0007/2018 (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa i el gres
del bany, al carrer de Torras i Bages.
Expedient número 2414-0008/2018 (...) per repassar l’arrebossat de la paret de tanca, al
carrer de Jesús.
Expedient número 2414-0009/2018 (...) per arranjar la cuina, al carrer del Clavells.
Expedient número 2414-0011/2018 (...) per arranjar el mur de pedra de la finca, a la plaça de
Mossèn Joan Xandri. (...).
Expedient número 2414-0013/2018 (...) per arranjar el bany, al carrer d’Aiguafreda.
Expedient número 2414-0015/2018 (...) en representació de la Comunitat de propietaris per
sanejar l’arrebossat dels balcons, al carrer dels Comtes de Centelles.
Expedient número 2414-0021/2018 (...) per fer la paret divisòria amb rostre de fonament i
paret amb taulons de fusta, al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer.
Expedient número 2414-0020/2018 (...) per canviar les peces del marxapeu de l’entrada del
garatge, al carrer del Riumundé.
Expedient número 2414-0018/2018 (...) per arranjar el bany, a la carretera de Sant Feliu de
Codines.
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Expedient número 2414-0017/2018 (...) en representació de la Comunitat de propietaris, per
arranjar l’envà pluvial, al carrer de la Indústria. Es condiciona sense perjudici a terceres
persones.
Expedient número 2414-0016/2018 (...) per reparar la coberta plana transitable per
filtracions de l’aigua, a l’avinguda de l’Ildefons Cerdà.
Expedient número 2414-0030/2018 (...) per canviar mosaic al carrer dels Galejadors.
Expedient número 2414-0029/2018 (...) per posar un plat de dutxa, a l’avinguda de
l’Ildefons Cerdà.
Expedient número 2414-0033/2018 (...) en representació d’Electradistribució Centelles,
SLU, per fer una rasa entre les línies de mitja tensió dels centres de transformació de les
Escoles i el Marçó Vell. No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la
normativa.
Expedient número 2414-0031/2018 (...) per arranjar la cuina, al carrer de Tarragona.
Expedient número 2414-0032/2018 (...) per canviar el tancament per ampliar l’obertura de la
porta i col·locar una de fusta, al carrer del Fortuny.
Expedient número 2414-0034/2018 8 (...) per posar un plat de dutxa, al carrer de Vic.
Expedient número 2414-0035/2018 (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al carrer
del Congost.
Expedient número 2414-0037/2018 (...) per arranjar els banys, a l’avinguda de l’I. Cerdà.
Expedient número 2414-0038 (...) per desplaçar un pilar de la porta de la tanca i canviar-la,
al carrer de la Mare de Déu de Montserrat.
Expedient número 2414-0039/2018 (...) per repassar la teulada, al carrer del Serrat.
Expedient número 2414-0028/2018 (...) per fer la tanca de la finca, al carrer Pau Casals.
Expedient número 2414-0012/2018 (...) per legalitzar la construcció d’una piscina, al carrer
de la Saleta.
Expedient número 2414-0022/2018 (...) en representació d’IGB BCN, SL, per millorar i
reformar l’interior dels espais d’activitats de la Piscina coberta, al camí de la Llavina. No
obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...).
2.2 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ
Expedient número 101/2017 (...) per ampliar l’habitatge unifamiliar aïllat, al carrer de
Badalona. Atès el certificat de final d’obra de 8 de gener de 2018. (...) La Junta de Govern
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Local, per majoria absoluta, acorda donar la llicència de primera ocupació i retornar la
quantitat de 249,20 euros de la liquidació provisional de l’ocupació de la via pública.
Expedient número 220/2006 (...) en representació d’Oispar Centelles, SL, per a la
construcció de 4 habitatges adossats (2a fase), a l’avinguda de Rodolf Batlle cantonada carrer
de Badalona i carrer Lleida. Expedient número 216/2010 (...) en representació d’Oispar
Centelles, SL, per acabar a la construcció de 4 habitatges adossats a l’avinguda de Rodolf
Batlle. Expedient número 42/2012. (...) en representació d’Oispar Centelles, SL, per la
pròrroga de la llicència d’obres número 220/2006 (...). Expedient 32/2017 (...) per reformar
les rampes d’accés als habitatges unifamiliars i formació d’una nova pèrgola, al carrer de
Badalona. Atès el certificat de final d’obra de 30 de març de 2018. (...). La Junta de Govern
Local, per majoria absoluta, acorda donar la llicència de primera ocupació a l’habitatge.
Expedient número 65/2017 (...) per rehabilitar l’edifici, al carrer del Marquès de Peñaplata.
(...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: Aprovar el Projecte
executiu de la llicència d’obres núm. 65/2017 (...).Donar la llicència de primera ocupació,
previ pagament de la Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
la construcció i anàlegs per import de 602,63 euros. Notificar la part dispositiva de l’acord.
3. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
Per manca de documentació es deixa l’assumpte sobre la taula
S’aprova la urgència del punt següent.
APROVAR, SI S’ESCAU, LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT ARRENDAMENT
DE LA NAU SITUADA AL CARRER DE SANT MARTÍ
(...) Atesa la necessitat d’ampliació de l’espai, ja que a la nau del carrer Guer no hi poden
treballar totes les comparses i a partir de setembre s’inicia l’activitat i ja comencen a preparar
les carrosses per al carnaval. La inexistència d’una altra nau idònia per a la finalitat pretesa
per l’Ajuntament fa que sigui d’interès l’arrendament de la nau del carrer de Sant Martí per a
traslladar part de les carrosses. L’Ajuntament considera adient arrendar l’immoble ubicat al
carrer de Sant Martí, antiga nau Cetriko, per 500 euros mensuals i amb una superfície útil de
800m2 (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar el contracte
d’arrendament de la nau per destinar-la a la preparació de les carrosses de carnaval.
Formalitzar el contracte d’arrendament. Notificar la part dispositiva a les persones
interessades.
S’aprova la urgència del punt següent:
APROVAR, SI ESCAU, LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT CONTRACTE
MENOR D’OBRES DE RENOVACIÓ ESCENOTÈCNIA DEL TEATRE CASAL
FRANCESC MACIÀ
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar la contractació, mitjançant la
figura d’un contracte menor d’obres, per valor de 39.951,92 euros (més IVA) a l’empresa
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IMESDE integració, distribució i enginyeria escènica SL, amb càrrec pressupostari 333619.02. (...). Notificar la resolució l’empresa adjudicatària en un termini de 10 dies hàbils. (...)
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.
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