EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23
D’OCTUBRE DE 2018 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 15. Caràcter: extraordinària urgent. Data: 23/10/2018. Horari: de 9 a les 10
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
Pere Antentas Costa, secretari accidental.
Excusen l’assistència
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde
El president obre la sessió.
1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 20 DE SETEMBRE
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del 20 de setembre que s’aprova
per majoria absoluta.
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
(...) sol·licita la reducció de la jornada laboral de 12,50 hores a la setmana, a partir del 22
d’octubre de 2018, fent ús del dret de reducció d’un terç de jornada per guarda legal de menor
de sis anys, percebent el 80% de la retribució, amb el benentès que el servei quedarà cobert.
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, estima la petició.
(...) en representació del bar Via, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires a la
plaça Major. La Junta de Govern, per majoria absoluta, adopta: Autoritzar per col·locar 12
mòduls mitjans, de l’1 de maig al 31 d’octubre i 5 mòduls mitjans de 1 de gener a 31 de març
i de l’1 de novembre al 31 de desembre. No obstant això, no pot col·locar les taules i les
cadires si no ha fet prèviament el pagament de la taxa preceptiva, sens perjudici que si es
produeixen sorolls que alterin la normal convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització
concedida. Cada dia ha de recollir les taules i les cadires i deixar l’espai públic que ocupen
ben net, per tal de fer la neteja general de tota la via pública. Notificar la part dispositiva de
l’acord a l’interessat.
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha aprovat la concessió d’un
ajut de 40.980,46 euros dins el Programa complementari de suport integral al
desenvolupament local, en Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019 i que el termini per
presentar l’acceptació de l’ajut finalitza el 30 de novembre de 2018, d’acord amb el model
normalitzat. Hi ha un error material en l’import de l’ajut econòmic, en concret: On diu: Import

de 40.980,46 euros, ha de dir: Import de 157.617,15 euros La Junta de Govern Local, per
majoria absoluta, accepta l’ajut.
Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, SA, presenta les analítiques dels mesos
de juny i juliol de l’any 2018. 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:
Expedient número 2414-0050/2018 (...) per desplaçar els pilars de la porta petita d’entrada
uns 70 cm i la caixa d’electricitat, al carrer de la Mare de Déu de Montserrat.
Expedient número 2414-0047/2018 (...) per col·locar una tela asfàltica per evitar l’entrada
de l’aigua, al carrer de la Saleta de la urbanització de Sant Pau.
Expedient número 2414-0051/2018 (...) canviar el terra de la cuina, al carrer de Buenos
Aires.
Expedient número 2414-0052/2018 (...) per arranjar el bany, al carrer de l’Hospital.
Expedient número 2414-0053/2018 Nedgia Catalunya, SA, per fer una rasa de 0,40 metres
d’amplada per 1 metre de profunditat, al carrer del Fortuny. No obstant, es condiciona al
compliment de la normativa vigent.
Expedient núm 2414-0054/2018 (...) arranjar cuina i bany, al carrer de Sant Miquel dels
Sants.
3.2 PRÒRROGA D’OBRES
Expedient número 2413-0012/2018. (...) Isabel Viñas Gomis per reformar i ampliar un
habitatge aïllat, al carrer de Joan Maragall. (...) La Junta de Govern Local, per majoria
absoluta, concedeix una pròrroga fins el dia 3 de novembre de 2018.
3.3 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ
Expedient número 2406-0003/2018 (GIAM 84/2017) (...) en representació de Dorseran
Serveis de la Construcció, SL, per la construcció de dos habitatges aparellats, a l’avinguda de
les Escoles (...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: 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 5.960,77 euros. Notificar la part dispositiva
de l’acord.
4. INFORMES
Per manca de documentació es deixa l’assumpte sobre la taula.

5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
S’aprova la despesa presentada per l’alcalde - president, de 27 de setembre de 2018, per
import de 118,87 euros. Atès que hi ha consignació específica en el Pressupost municipal
vigent, partida de despesa 920 - 60900.
6. RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMEROS 127, 129 I 131 DE
L’ANY 2018
“DECRET NÚMERO 2018/127
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles.
Atès que en data 4 de juny de 2018, per Decret d’Alcaldia número 2008/86, es va aprovar
inicialment el Projecte d’obres de millora d’accessos i arranjament de la Pista del Casal
Francesc Macià, redactat per l’arquitecte (...), i es va exposar l’acord al públic mitjançant
anunci al BOP, al DOGC, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament. Atès que
durant el termini d’exposició pública el 2 de juliol de 2018, (...) ha presentat al·legacions.
Segons informe de l’arquitecta municipal, de 28 d’agost de 2018.
En relació a l’al·legació presentada en el punt set, correspon als presidents de les entitats
locals la competència com a òrgan de contractació dels contractes d’obres quan el seu valor
estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, ni en cap cas la quantitat de
sis milions d’euros (...). En relació a la resta d’al·legacions presentades, l’elecció del moment,
la valoració de l’oportunitat de l’actuació i la conveniència de convocar un procés participatiu
o enquesta a la població previs responen a criteris d’oportunitat política.
Per tot això,
RESOLC
Desestimar les al·legacions presentades per (...), en base als raonaments expressats en
l’informe tècnic esmentat i en aquesta resolució. Aprovar definitivament el Projecte d’obres
de millora d’accessos i arranjament de la Pista del Casal Francesc Macià, redactat per
l’arquitecte Pere Juanola Portas i sotmetre’l a exposició pública mitjançant anuncis al BOP, al
DOGC, al taulell d’anuncis i la pàgina web www.centelles.cat. Ratificar els acords a la Junta
de Govern Local. Notificar la part dispositiva de l’acord a la persona interessada.
Centelles, 25 de setembre de 2018”
“DECRET NÚMERO 2018/129
(...) Atès que es tracta de les obres d’ampliació de la biblioteca municipal La Cooperativa,
integrant l’espai de la planta segona actual a la resta de plantes, de l’edifici del carrer de Sant
Joan, segons el projecte aprovat l’any 2014. L’any 2015 es va executar una part de l’obra,
d’acord amb la disponibilitat econòmica del moment, en concret es van fer ver els lavabos,
amb un adaptat per a persones amb minusvalidesa, cosa que ha generat un plus de millora i
benestar a les instal·lacions. Ara es tracta de fer la resta de les obres que són definir i adequar
els diferents espais de tota la planta segona, a disposició de la biblioteca, creant dues sales
d’estudi, una sala polivalent i un despatx a l’entrada. (...).
RESOLC

Aprovar la contractació, mitjançant la figura d’un contracte menor d’obres, per valor de
37.312,35 euros (més IVA) a l’empresa Josep Piñero Castillo-1, SL, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3321.619.02, en la qual s’incorporarà la factura (...). Notificar A la resolució
l’empresa adjudicatària en un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de la data d’aquesta
resolució. 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 (inclòs l’IVA). Que la part dispositiva de l’acord sigui ratificada per la
Junta de Govern Local.
Centelles, 28 de setembre de 2018”
“DECRET NÚMERO 2018/131
Atesa la necessitat i la urgència d’aprovar les despeses i els pagaments de setembre de 2018,
ja que no hi ha previst fer cap sessió de la Junta de Govern Local en els propers dies, per això
RESOLC
Aprovar la relació de factures F/2018/9 de l’exercici 2018 i el pas a Intervenció per al seu
pagament. Aprovar el pagament de les subvencions i transferències següents:
- Transferència de les quotes dels alumnes de l’escola bressol Niu d’Infants del mes de
setembre, per import d’11.199,95 euros.
- Traspàs a l’Associació Niu d’Infants en concepte d’aportació municipal pel funcionament
del mes de setembre, l’import de 16.300,00 euros.
- Traspàs a l’Escola de Música per finançar parcialment les despeses de funcionament durant
el setembre import de 2.000 euros. Que la part dispositiva de la resolució sigui ratificada per
la Junta de Govern Local en la propera sessió que es faci.
Centelles, 28 de setembre de 2018”
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, els ratifica íntegrament.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria estenc aquesta acta.

