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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’1 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: 5. Caràcter: ordinària. Data: 1/3/2018. Horari: de 20 a 21 hores. Lloc: sala de 
la Junta de Govern Local 
 
Assistents 
Miquel Arisa Coma, alcalde president 
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde  
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general 
Excusen l’assistència 
Josep Paré Aregall, tinent d’alcalde 
 
El president obre la sessió. 
 
1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 15 DE FEBRER 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per majoria 
absoluta.  
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat comunica que el Ple de l’Ajuntament, de 25 de 
gener de 2018, va acordar instar el govern de la Generalitat de Catalunya a resoldre amb 
caràcter general compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals 
(...).  La Junta de Govern Local es dona per assabentada. 
 
Ajuntament de Tona comunica que el Conveni de col·laboració entre l’Àrea de Cultura, 
Educació i Esports, Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona i els 
ajuntaments d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles, Figaró – Montmany, Sant Martí de Centelles, 
Tagamanent i Tona, aprovat el 14 de març de 2016, en relació a la continuïtat del Projecte de 
serveis esportius en petits municipis de l’alt Congost (2016 – 2019), s’ha tancat i un cop 
comprovats els costos salarials de 2016 i 2017 hi ha una diferència de la previsió inicial; s’ha 
fet una regularització. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova la despesa.  
 
Associació Catalana de Municipis (ACM) comunica la quota d’associat per a l’any 2018, 
per import de 1.494 euros. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda requerir a 
l’ACM que retiri la factura electrònica emesa el 2018, perquè no es pot fer front, ja que no hi 
ha consignació pressupostària en el Pressupost Municipal de l’any 2018.  
 
Associació de Municipis per la Independència (AMI) comunica la quota d’associat per a 
l’any 2018, per import de 745,50 euros. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, 
acorda requerir a l’AMI que retiri la factura electrònica emesa de l’any 2018, perquè no es pot 
fer front, ja que no hi ha consignació pressupostària en el Pressupost Municipal de l’any 2018.  
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Centre Especial de Treball TAC – OSONA comunica la revisió per a l’any 2018 del preu 
del servei que hi ha contractat pel trasllat a Manlleu al Centre Especial de Treball TAC – 
Osona és de 28,4253 euros/usuari (IVA inclòs). La Junta de Govern Local, per majoria 
absoluta, aprova la revisió del preu (...) amb consignació específica en el Pressupost 
municipal vigent partida de despesa 231 – 48000.   
 
Fundació Privada Tac Osona presenta la relació de treballadors a subrogar per 
l’Ajuntament. Es constata que en la relació presentada no hi ha cap treballador/ora que figuri 
a la plantilla orgànica de l’Ajuntament (...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, 
acordar donar la informació esmentada a la fundació Privada Tac Osona.  
 
Jutjat del Contenciós Administratiu 3 de Barcelona comunica que s’ha interposat el recurs 
número 456/2017, part actora: IGE BCN, SL, concessionària de la Piscina municipal i part 
demandada: Ajuntament de Centelles. La Junta de Govern Local es dona per assabentada i 
acorda remetre l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona. 
 
Ministeri de Treball i de la Seguretat Social comunica que ha concedit la jubilació parcial a 
(...) i s’ha fet el contracte de relleu a (...), de 10 de gener de 2018, amb una vigència fins el 31 
de maig de 2020. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 
(...) sol·licita, que d’acord amb la reducció del 50% de la seva jornada laboral fins a l’edat 
legal de la jubilació, compactar les hores de treball setmanals (...). La Junta de Govern Local, 
per majoria absoluta, estima la petició, sempre i quan es compleixi la jornada laboral. 
 
(...) comunica que és propietari del nínxol (...) del Cementiri municipal i sol·licita la cessió del 
nínxol a favor de l’Ajuntament. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: 
Deixar sense efecte la concessió del nínxol (...) abonant-li  la quantitat de 380 euros. Notificar 
la part dispositiva de l’acord. 
 
Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, SA, presenta les analítiques del mes de 
gener de 2018. La Junta de Govern Local es dona per assabentada. 
 
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigües, SA, presenta el Cànon i l’Estat de 
comptes de l’any 2017 amb un saldo a favor de l’Ajuntament per 3.520,71 euros.  La Junta de 
Govern Local, per majoria absoluta, acorda acceptar l’abonament (...).  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat envia una còpia del projecte 
constructiu Itinerari de vianants a la C-1413 entre el carrer de Vinaròs i el pont del riu 
Congost a Balenyà i que ha donat les instruccions a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, per tal que iniciï els tràmits administratius per a la contractació de les 
obres. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que ha aprovat el 
projecte constructiu Itinerari de vianants a la C-1413 entre el carrer de Vinaròs i el pont del 
riu Congost a Balenyà i la relació dels béns afectats. La Junta de Govern Local, per majoria 
absoluta, acorda que es passi la documentació als Serveis Tècnics Municipals, ja que afecta 
una parcel·la de titularitat municipal.  
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Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones comunica que ha desestimat la 
sol·licitud de l’actuació Els serveis socials més a prop, en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, per ser la valoració més baixa i 
manca de recursos. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària comunica que la Unitat de 
recaptació instrueix el procediment administratiu de constrenyiment contra el deutor Mundial 
Inmobiliaria, SA per dèbits del concepte d’impost d’increment de valor de terrenys de 
naturalesa urbana, exercici 2012, per 140.564,90 euros. La Junta de Govern Local es dona per 
assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica que el 
Servei Català del Trànsit (...) organitzen el 14 de març una Jornada sobre els aspectes jurídics 
de la bicicleta a les ciutats, per tal de millorar la mobilitat en aquest mitjà de transport. La 
Junta de Govern Local es dona per assabentada. 
 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Coneixement comunica que es 
preveu publicar la convocatòria d’ajuts a la reforma de plataformes elevadores pel 2018, per 
millorar la seguretat de les persones amb mobilitat reduïda i vulnerabilitat econòmica. La 
Junta de Govern Local es dona per assabentada i acorda que es passi la documentació als 
Serveis Tècnics Municipals. 
 
Generalitat de Catalunya. Servei Català de Trànsit envia una còpia de la sol·licitud i de la 
documentació associada de l’esdeveniment de la Volta Ciclista a Catalunya 2018 que es farà 
del 19 al 25 de març. La Junta de Govern Local es dona per assabentada. 
 
3. LLICÈNCIES 
 
Per manca de documentació es deixa l’assumpte sobre la taula. 
 
4. INFORMES 
 
4.1 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 21 de febrer de 2018, relatiu a la 
realització d’obres de construcció d’una piscina sense la preceptiva llicència d’obres, al carrer 
de la Saleta (...). La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Requerir a (...) 
perquè en el termini de dos mesos legalitzi les obres (...) 
 
4.2 Segons el requeriment de l’alcalde, relatiu als nínxols (...) del Cementiri municipal (...) per 
fer el trasllat de les restes dels cadàvers a la fossa comuna.  La Junta de Govern Local, per 
majoria absoluta, ratifica el requeriment esmentat.  
 
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 100 euros, per la compra de pellet, a abonar directament 
a l’usuari amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 
231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 356,79 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 100 euros, a abonar directament a l’Electracomercial 
Centelles, SLU i 100 euros a abonar directament a l’escola d’Ildefons Cerdà amb consignació 
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 100 euros, a abonar directament a Gasoil Centelles, SL 
amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 85,50 euros, per a les despeses del transport que 
gestionarà els Serveis Socials 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 100 euros, per a les despeses del gasoil a abonar 
directament a l’usuari amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida 
de despesa 231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 58,50 euros, per a les despeses de llenya a abonar 
directament a l’usuari amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida 
de despesa 231-48000. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 380 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. 
 
5.2 S’aprova la presentada pel regidor d’Esports, per portar a terme la Revisió, posada en 
marxa i manteniment de les dues piscines públiques d’estiu, per part de l’empresa Líquid 
Disseny i Construcció de Piscines, SL, per import de 8.809,53 euros (IVA inclòs) amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 342 – 21200. 
 
6.APROVAR, SI ESCAU, L’ADQUISICIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT 
NEGOCIAT D’UN VEHICLE PER A LA POLICIA LOCAL 
 
Segons l’única oferta presentada en el procés negociat, sense publicitat, d’un vehicle per a la 
Policia local, en concret: Casacuberta Automòbils,SL per import de 21.070,23 euros, més el 
21% d’IVA 4.424,75 euros. L’oferta incompleix la clàusula (...) que estableix el preu màxim 
de licitació de 18.181,82 euros, sense IVA. S’ha declarat desert el procediment i s’opta per 
una nova licitació mitjançant el procediment negociat, sense que sigui possible l’adjudicació 
directa (...). La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Declarar desert el 
procediment per a l’adquisició d’un vehicle per a la Policia local. Notificar la part dispositiva 
de l’acord a l’empresa Casacuberta Automòbils, SL. 
 
7.APROVAR, SI ESCAU, LA RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ 
PRESENTAT PER L’EMPRESA ESTABANELL I PAHISA, SA 
 
Segons el recurs de reposició presentat per (...) en representació de l’empresa Estabanell y 
Pahisa, SA, relatiu a la llicència d’obres per a l’enderroc de les naus industrials del carrer del 
Vapor (...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: Aprovar 
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íntegrament l’informe del secretari, de 20 de febrer de 2018. Estimar el recurs de reposició 
parcial presentat (...) per l’empresa Estabanell y Pahisa, SA, en el sentit de deixar sense efecte 
l’acord de la Junta de Govern Local, de 4 de gener de 2018, en concret les condicions 
imposades (...). Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
8. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR  D’OBRA 
PER A LA RECEPCIÓ D’UNA ESTACIÓ TRANSFORMADORA PREFABRICADA 
A LA PISTA 
 
Tres empreses han estat convidades a participar en el procés negociat, sense publicitat, per raó 
de la quantia, per l’adjudicació de la recepció d’una estació transformadora prefabricada a la 
pista. Les propostes presentades són: Construccions Parés Permanyer, SL, per import de 
34.723,72 euros, més el 21% d’IVA 7.291,98 euros.  Qualidachs, SL, per import de 35.436,42 
euros, més el 21% d’IVA 7.441,65 euros. Obres i Serveis Presseguer, SL, per import de 
33.913,04 euros, més el 21% d’IVA 7.121,74 euros.  
 
Estem davant un contracte d’obra menor, ja que no supera els 50.000 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 els acords següents: 
Adjudicar a l’empresa Obres i Serveis Presseguer, SL, la contractació de l’obra esmentada 
(...). Notificar la part dispositiva de l’acord a l’empresa Obres i Serveis Presseguer, SL.  
 
9. APROVAR, SI ESCAU, LES CERTIFICACIONS D’OBRES  
 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova íntegrament la certificació de l’obra 
denominada Pavimentació del Cementiri municipal de 2017, per import de 10.952,68 euros, 
presentada per HPSA, Construción y Servicios Mediambientales, SA. Atès que hi ha 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 164 – 61900.  
 
S’aprova la urgència dels punts següents: 
 
a) APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SOCORRISME DE LA 
PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU DE L’ANY 2018 
 
Estem davant un contracte d’obra menor, ja que no supera els 18.000 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 a Catalonia 
Water Safety, SL per portar a terme la prestació de servei de socorrisme, per import 15.184,80 
euros (IVA exclòs). L’import de l’IVA, el 21% és de 3.188,81 euros, del 23 de juny fins el 2 
de setembre. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 342-21200 del Pressupost municipal 
de l’exercici 2018. (...) L’empresa adjudicatària s’ha d’adoptar totes les mesures necessàries 
per al compliment de les obligacions (...). Facultar l’alcalde per la signatura de tota la 
documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones 
interessades.  
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b) APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR PEL SERVEI D’OFICINA, 
CONTROL D’ACCÉS, VENDA D’ENTRADES I EMISSIÓ D’ABONAMENTS PER A  
LA PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU DE L’ANY 2018 
 
Estem davant un contracte d’obra menor, ja que no supera els 18.000 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 a (...) el 
Servei d’oficina, control d’accés, venda d’entrades i emissió d’abonaments per a la piscina 
municipal, temporada d’estiu 2018, per import de 9.048 euros (IVA exclòs), l’import de 
l’IVA és de 1.900,08 euros, des del 23 de juny fins el 2 de setembre. Aprovar la despesa amb 
càrrec a la partida 342-21200 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.  
 
 


