EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 17 DE MAIG
DE 2018 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 10. Caràcter: ordinària. Data: 17/5/2018. 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
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde
Josep Paré Aregall, tinent d’alcalde
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL DIA 3 DE MAIG
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 d’Aiguafreda (...) ja que actualment és propietat de Bankia, SA. La Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda que no hi està interessat.
(...) comunica que el 30 d’abril va anar a caminar entre el carrer del Mas Llavina, prop de can
Vivet, i va trobar un gos sense lligar i sol amb actitud agressiva i no és la primera vegada que
troba diferents gossos, per la qual cosa sol·licita que s’investigui de qui són per avisar als
propietaris i poder caminar tranquil·lament. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
que es faran els controls pertinents perquè els gossos vagin lligats pels camins públics.
(...) sol·licita que es controlin els sorolls que se senten des del seu domicili del carrer de
l’Onze de Setembre (...). Segons l’informe de l’enginyer municipal, de 16 d’abril 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. Segons l’acord de la Junta de Govern Local, de 15 de
març de 2018, pel qual es va requerir a les esmentades empreses que cessessin la seva activitat
industrial nocturna i la diürna s’iniciés a les 7 del matí, fins que els nivells d’emissió sonors
s’ajustessin al Decret 176/2009 (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
informar a l’interessat de les actuacions esmentades que ha fet l’Ajuntament.
(...) en representació del Fòrum Centelles, sol·licita autorització per anar a la Piscina
municipal els 29 de juny, 6, 13, 20 i 27 de juliol i el 7 de setembre durant el període del Casal
d’estiu. La Junta de Govern Local, per unanimitat, estima la petició.

(...) l’Agrupació de la Defensa Forestal Congost, sol·licita la subvenció dels anys 2017 i 2018,
ja que és una Agrupació sense ànim de lucre composta per diferents persones voluntàries
d’àmbit territorial. Duen a terme les tasques per prevenir i extingir incendis forestals, així com
tasques de recerca de persones desaparegudes, actuacions en cas d’aiguat, etcètera. Així
mateix, acredita els costos fixos, variables i les actuacions que es porten a terme durant l’any.
Atès que hi ha consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa
419 – 48000. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar la subvenció dels anys
2017 i 2018, per import de 1.500 euros/any respectivament (...).
(...) sol·licita que es controlin els sorolls que se senten des del seu domicili del carrer de
l’Onze de Setembre (...). Segons l’informe de l’enginyer municipal, de 16 d’abril 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. Segons l’acord de la Junta de Govern Local, de 15 de
març de 2018, pel qual es va requerir a les esmentades empreses que cessessin la seva activitat
industrial nocturna i la diürna s’iniciés a les 7 del matí, fins que els nivells d’emissió sonors
s’ajustessin al Decret 176/2009 (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
informar a l’interessat de les actuacions esmentades que ha fet l’Ajuntament.
(...) en representació del Clàssic Motor Club del Bages presenta l’autorització del Servei
Català de Trànsit relativa al recorregut turístic no competitiu amb vehicles clàssics, de Moià
fins a Vic, passant per la C-1413, el 20 de maig (...). La Junta de Govern Local es dona per
assabentada.
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona comunica que ha presentat el
Recurs número 141/2018, Part actora: (...); Part demandada: Ajuntament de Centelles i
sol·licita que en el termini improrrogable de 20 dies s’enviï l’expedient administratiu de la
modificació del Projecte de reparcel·lació de la unitat d’execució urbanística delimitada pel
Pla parcial del sector XV – ciutat jardí – Sant Pau. La Junta de Govern Local es dona per
assabentada i acorda remetre l’expedient.
Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Vic en relació al Procediment: prèvies 568/2015, secció B,
comunica l’arxiu provisional de les actuacions per no resultar degudament justificada la
perpetració del delicte que va donar lloc a la formació de la causa penal presentada per
l’Associació de veïns de Sant Pau. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Penya Ciclista Centelles sol·licita la col·laboració per a l’assistència tècnica, la Policia local,
baranes de tancament pels carrers, l’equip de música i l’equip de l’ADF per a l’organització
de la XXVIII Pedalada popular. La Junta de Govern Local, per unanimitat, estima la petició,
sense perjudici a terceres persones.
(...) sol·licita que es controlin els sorolls que se senten des del seu domicili del carrer de
l’Onze de Setembre (...). Segons l’informe de l’enginyer municipal, de 16 d’abril 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. Segons l’acord de la Junta de Govern Local, de 15 de
març de 2018, pel qual es va requerir a les esmentades empreses que cessessin la seva activitat
industrial nocturna i la diürna s’iniciés a les 7 del matí, fins que els nivells d’emissió sonors

s’ajustessin al Decret 176/2009 (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
informar a l’interessat de les actuacions esmentades que ha fet l’Ajuntament.
(...) sol·licita un avançament del sou del mes de maig (...). Atès que té un contracte laboral a
temps parcial, per atendre les tasques de peó de manteniment de neteja viària, en el Pla
d’ocupació de la Diputació de Barcelona. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
l’avançament de sou (...) per import de 150 euros, a retornar 75 euros els mesos de maig i de
juny respectivament.
(...) comunica que és propietari d’un document en concret d’una escriptura de compravenda
de la casa del carrer del Serrat (...) de 1758 – 1759 que considera d’interès per a la
col·lectivitat pel seu valor informatiu i cultural. Que en vol afavorir la preservació i
divulgació, per aquest motiu desitja fer-ne donació a títol gratuït a favor de l’Ajuntament de
Centelles. El document té un lligall de 8 fulls. Aquesta donació i la seva validesa queden
condicionades al compliment de l’Ajuntament de determinades condicions (...). La Junta de
Govern Local, per unanimitat, adopta els acords següents: Acceptar l’autorització a realitzar
reproduccions digitals de la documentació lliurada i les condicions imposades i destinar la
documentació a l’Arxiu municipal. Un cop hi hagi la documentació a l’Ajuntament se’n farà
un inventari i l’avís de recepció. Notificar la part dispositiva de l’acord.
(...) en representació de IGE BCN, presenta l’auditoria dels comptes anuals de la Piscina
coberta municipal de l’exercici 2017. La Junta de Govern Local es dona per assabentada i
acorda que es contracti una empresa especialitzada per tal que elabori una auditoria, no
solament comptable sinó del servei prestat del servei de la Piscina coberta municipal.
(...) en representació de la Piscina coberta municipal sol·licita renovar la inclusió de la Piscina
d’estiu per a les persones abonades de la Piscina coberta municipal i així poder continuar
prestant el millor servei públic de qualitat. Pren la paraula el secretari i manifesta que això
implicarà un dèficit de la Piscina d’estiu, ja que els abonats a la Piscina coberta gaudeixen
dels servei de la Piscina d’estiu sense pagar la quota corresponent. Pren la paraula Antoni
Castells i manifesta que seria convenient informar-se més sobre l’assumpte per veure els
resultats. La Junta de Govern Local, per unanimitat, estima la petició.
Consell Comarcal d’Osona comunica que ha atorgat el permís per a l’abocament a la xarxa
de sanejament públic comarcal a l’empresa Embutidos La Riera, SL, situada a la ronda de la
Font Grossa (...). La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local comunica que ha
aprovat la concessió del fons de prestació Els serveis local d’ocupació amb plataforma
telemàtica Xaloc, en el marc del Catàleg de serveis de 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals
2016 – 2019, per import de 76.473,31 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat,
accepta la subvenció.
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència envia l’Informe de gestió sobre l’execució de
la formació (exercici 2017), per 794 euros. 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.
Expedient número 34/2018. (...) en representació de Dorseran Serveis de la Construcció, SL,
per reconversió de l’hostal en habitatges, al carrer Descatllart. No obstant, es condiciona al
compliment de la normativa vigent.
Expedient número 35/2018. (...) en representació de la Comunitat de propietaris, per arranjar
una part de la façana, al carrer de Joaquim Font Mariné.
Expedient número 36/2018. (...) per canviar el terra de la terrassa de dalt, al carrer de
Joaquim Font Mariné.
Expedient número 37/2018. Nedgia Catalunya, SA, per fer una rasa de 0,40 metres
d’amplada per 1 metre de profunditat per a la connexió de servei, a la ronda de les Tàpies. No
obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent.
Expedient número 38/2018. (...) per posar plat de dutxa, al carrer de Sant Martí.
Expedient número 39/2018. (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al carrer de
Jesús.
Expedient número 40/2018. (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al carrer de Sant
Ignasi de Loiola.
Expedient número 41/2018. (...) en representació de Dorseran, Serveis de la Construcció,
SL, per pintar la façana lateral i arranjar unes teules, a l’avinguda de les Escoles.
Expedient número 42/2018. (...) per canviar el mosaic, al carrer de Rafael Casanova.
Expedient número 44/2018. (...) per canviar armaris de la cuina, al carrer de Sant Ignasi de
Loiola.
2.2 LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ
Expedient número 133/2017. (...) per segregar les parcel·les de la finca del carrer de Mossèn
Cinto Verdaguer (...) per formar dues finques independents (...). La Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda deixar l’assumpte sobre la taula per manca de documentació.

4. INFORMES
Per manca de documentació es deixa l’assumpte sobre la taula.
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
5.1 S’aprova la despesa presentada per l’alcalde, relativa a la creació d’una nova VLAN per
fer proves en tot l’entorn dels servidors nous i la configuració dels dispositius de xarxa
necessaris, per l’empresa Jomitec per import de 96,80 euros, amb consignació específica en el
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 62500.
5.2 Segons l’expedient número 71 de l’any 2018, relatiu 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: Aprovar una ajuda econòmica per 1.177,15 euros,
pel Casal d’estiu de l’escola Ildefons Cerdà, amb consignació específica en el Pressupost
municipal vigent, partida de despesa 231-48000. Notificar la part dispositiva dels acords.
5.3 S’aprova la proposta de despesa presenta per l’alcalde, relativa a un mesclador d’àudio
SCM810 del fabricant SHURE, presentat per l’empresa ADTEL, per 1.456 euros, per a la
reparació del sistema de so analògic de la sala de Plens, amb consignació específica en el
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 62600.
5.4 S’aprova la despesa presentada pel regidor de Benestar i Família, per fer front al pagament
del material de l’equipament del Centre de Distribució d’Aliments de Centelles per part de
l’empresa Ouzona, SL, antiga usuària del local, que els va vendre el material que hi havia que
podia ser útil per al funcionament, per 630 euros, amb consignació específica en el Pressupost
municipal vigent, partida de despesa 231 – 48000.
5.5 S’aprova la despesa presentada per l’alcalde, relativa a la compra d’un Link DGE-528T,
adaptador de xarxa PCI perfil baix, presentat per l’empresa Semic, per 22,93 euros, amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 21600.
5.6 S’aprova la despesa presentada per l’alcalde, relativa a la compra d’una Consola rack
KVM, presentada per l’empresa Jomitec, per import de 1.913,83 euros, amb consignació
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 62600.
5.7 S’aprova la despesa presentada per l’alcalde, relativa a la compra d’una Llicència
NoLevel Access, presentada per l’empresa Semic, per 281,74 euros, amb consignació
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 62600.
Es declara la urgència dels punts següents:
a)APROVAR, SI ESCAU, LES CERTIFICACIONS D’OBRES
Atesa la certificació número 8 de l’obra Reforma de les piscines exteriors municipals, per
14.488,69 euros, presentada per l’empresa Vialitat i Serveis, SLU. Atès l’informe favorable
de l’arquitecta tècnica municipal (...). Atès que hi ha consignació específica en el Pressupost

municipal vigent, partida de despesa 342 – 61900. La Junta de Govern Local, per unanimitat,
aprova íntegrament la certificació.
Atesa la certificació número 1 de l’obra denominada Adequació dels carrers de Collsuspina i
de la Font Calenta, per 27.998 euros, presentada per l’empresa Obres i Serveis Presseguer,
SL.
Atès l’informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal d’abril de 2018. Atès que hi ha
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 1532 – 61903.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova íntegrament la certificació.
b) APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SERVEI PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIES
D’ALTA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA TIPUS LED PELS CARRERS NOU I SOCÓS
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 l’empresa Saltoki pel preu cert de 10.370,57 euros,
IVA inclòs. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 165 - 61900 del Pressupost municipal
de l’exercici 2018. L’adjudicatària s’obliga a adoptar totes les mesures necessàries per al
compliment de les obligacions derivades de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades
(...). Facultar l’alcalde per a la signar la documentació que sigui necessària. Notificar la part
dispositiva de l’acord.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

