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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29 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: 17. Caràcter: extraordinària. Data: 29/11/2018. Horari: de 20 a les 21 h. 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 15 DE NOVEMBRE 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del 15 de novembre que s’aprova 
per majoria absoluta.  
 
2.SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
Hospital de la Santa Creu de Vic sol·licita la subvenció de l’any 2018, per import de 963 
euros, amb consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, partida 
312 - 48000. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova la concessió.  
 
Registre de la Propietat núm. 3 comunica que ha inscrit una inmatriculació de la finca del 
carrer de Santa Coloma, a favor de (...) sobre la finca (...). La Junta de Govern Local es dona 
per assabentada.  
 
(...) en representació dels hereus de (...) comunica que són propietaris del nínxol (...) del 
Cementiri municipal i en sol·liciten la cessió a favor de l’Ajuntament. La Junta de Govern 
Local, per majoria absoluta, adopta els acords: Deixar sense efecte la concessió de l’esmentat 
nínxol, abonant la quantitat de 300 euros. Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 
(...) comunica que és propietari del nínxol (...) del Cementiri municipal i en sol·licita la cessió 
a favor de l’Ajuntament. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: 
Deixar sense efecte la concessió de l’esmentat nínxol, abonant la quantitat de 300 euros. 
Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 
(...) sol·liciten el canvi de nom del nínxol (...) del Cementiri municipal, a favor de (...). La Junta 
de Govern Local, per majoria absoluta, acorda que s’expedeixi un nou títol. 
 
(...) sol·licita el canvi de nom del nínxol (...) del Cementiri municipal, a favor de  (...). La Junta 
de Govern Local, per majoria absoluta, acorda que s’expedeixi un nou títol.  
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(...) sol·licita el canvi de nom del nínxol (...) del Cementiri municipal, a favor de (...). La Junta 
de Govern Local, per majoria absoluta, acorda que s’expedeixi un nou títol.  
 
Diputació de Barcelona adjunta el Projecte de construcció d’un col·lector de clavegueram al 
polígon industrial la Gavarra (...). Amb aquest lliurament es dona per complerta aquesta 
actuació de suport tècnic inclosa en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, per 
tal que sigui d’utilitat en la tasca de millorar la qualitat de vida dels ciutadans (...). La Junta de 
Govern Local, per majoria absoluta, acorda fer el document de Recepció del treballs (...).  
 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Escola Xoriguer sol·licita la 
designació d’un representant de l’Ajuntament per formar part del Consell escolar. La Junta de 
Govern Local, per majoria absoluta, designa la regidora d’Educació com a representant de 
l’Ajuntament al Consell escolar de l’escola Xoriguer.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Escola Ildefons Cerdà sol·licita 
la designació d’un representant de l’Ajuntament per formar part del Consell escolar. La Junta 
de Govern Local, per majoria absoluta, designa la regidora d’Educació com a representant de 
l’Ajuntament al Consell escolar de l’escola Ildefons Cerdà.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Escola Xoriguer sol·licita una 
subvenció per fer front a les despeses urgents en el manteniment informàtics, per import de 675 
euros. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova la despesa.  
 
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 2413-0027/2018. Electradistribució Centelles, SLU, per l’enderroc 
parcial i reforma del local, a l’avinguda de les Escoles. No obstant, es condiciona al compliment 
de la normativa vigent.  
 
Expedient número 2414-0014/2018 (...) per col·locar les plaques solars a la teulada, al carrer 
Pau Casals. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent. 
 
Expedient número 2414-0027/2018 (...) en representació de Cetriko, SL, per reformar la 
façana de la nau industrial, a la ronda de la Font Grossa, del polígon industrial la Gavarra. No 
obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent. 
 
Expedient número 2414-0040/2018 (...) per fer regates per canviar la instal·lació elèctrica, al 
carrer de Vic.  
 
Expedient número 2414-0041/2018 (...) per repassar la teulada, al carrer de Jesús.  
 
Expedient número 2414-0049/2018 (...) per arranjar la cuina, al carrer de l’Hospital.  
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Expedient número 2414-0070/2018 (...) per substituir el tub de sanejament soterrat a la xarxa 
de clavegueram, al carrer Nou.  
 
Expedient número 2414-0076/2018 (...) per arranjar la cuina i el bany, a la carretera de Sant 
Feliu de Codines.  
 
Expedient número 2414-0078/2018 (...) per pavimentar el pati interior.  
 
Expedient número 2414-0079/2018 (...) per ampliar la porta de garatge, al carrer del Bisbe 
Joan Perelló. 
 
Expedient número 2414-0080/2018. Nedgia Catalunya, SA, per fer una rasa per a la connexió 
de servei, a l’avinguda Ildefons Cerdà. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa 
vigent. 
 
Expedient número 2414-0081. Nedgia Catalunya, SA, per fer una rasa de 15,97 metres i la 
connexió de servei, al carrer dels Galejadors. No obstant, es condiciona al compliment de la 
normativa vigent. 
 
Expedient número 2414-0082/2018 (...) per construir una pèrgola de fusta, al carrer de Sant 
Jaume.  
 
Expedient número 2414-0085/2018 (...) per arranjar el bany, a la carretera de St. Feliu de 
Codines.  
 
3.2 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 
 
Expedient número 2413-0015/2018 (...) per construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, al 
carrer de l’Onze de Setembre. Atès el certificat de final d’obra de 7 de setembre de 2018. (...). 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda donar la llicència de primera ocupació. 
 
Expedient número 2413-0021/2018 (...) per construir un edifici bifamiliar entre mitgeres, a 
l’avinguda de l’Ildefons Cerdà. Atès el certificat de final d’obra de 2 d’octubre de 2018 (...). La 
Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda donar la llicència de primera ocupació. 
 
Expedient número 2413-0025/2018 (...) per a la reforma i l’ampliació d’un habitatge 
unifamiliar aïllat, al carrer de Tagamanent. Atès el certificat de final d’obra de 17 d’octubre de 
2018 (...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda donar la llicència de primera 
ocupació. 
 
3.3 FINAL D’OBRA 
 
Expedient número 2413-0022/2018 (...) per l’enderroc d’unes naus agrícoles. Atès l’informe 
de l’arquitecta tècnica municipal de 26 de novembre de 2018. La Junta de Govern Local, per 
majoria absoluta, acorda donar el final d’obra.  
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4. INFORMES 
 
Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, relatiu al manteniment de l’edifici de la 
plaça Major (...). Atès que les persones propietàries de tota classe de terrenys, de construccions 
i d’instal·lacions han de complir els deures d’ús, de conservació i de rehabilitació de les 
condicions establertes per la Llei (...). La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: 
Requerir a (...) perquè en el termini de dos mesos (...) faci els treballs necessaris per mantenir 
la finca en condicions (la teulada, la barbacana, els colls de fusta, la canal les lloses dels balcons 
i l’arrebossat de les façanes). Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat i donar-li 
audiència perquè en el termini de 15 dies es presenti a l’Ajuntament per a la vista de l’expedient.  
 
5. APROVAR, SI ESCAU, 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. La Junta de Govern Local, 
per majoria absoluta, adopta:  

Aprovar una ajuda econòmica (...) de 187,50€, per abonar el lloguer directament a la usuària.  
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 188,50€, per abonar a l’escola d’Ildefons Cerdà.  
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 200€, per ajut sanitari a abonar a la usuària.  
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 193,01€, per material per l’escola Sagrats Cors.  
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 381€, per abonar el lloguer que gestionarà Serveis Socials.  
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 46,65€, pel transport que gestionarà els Serveis Socials.  
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 15€, pel Menú Low Cost que gestionarà Serveis Socials.  
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 190,03€, a abonar a l’Electracomercial Centelles, SLU. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 873,90€, a abonar a l’Escola d’adults.  
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 200€, pel gasoil a abonar a l’empresa distribuïdora.  
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 130,85€, a abonar a l’Electracomercial Centelles, SLU. 
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 350€, per ajut sanitari a abonar a l’empresa 
subministradora.  
Aprovar una ajuda econòmica (...) per a la beca de la piscina.  
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 270 €, pel deute de l’escola d’Ildefons Cerdà. 
Les prestacions resten sotmeses al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries (...). 
Notificar la part dispositiva dels acords.  
 
5.2 S’aprova la despesa presentada pel regidor de Cultura, relativa al 73 Concurs de pessebres 
familiars i de fanalets de Reis – Nadal 2018 – 2019, amb consignació específica en el Pressupost 
municipal vigent, partida de despesa 338 – 2260905. 
 
6. APROVAR, SI ESCAU, EL CALENDARI PER AL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2019 
 
(...)  La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova el calendari que serà vigent a partir 
del dia 1 de gener de 2019, en concret:      
a)  HORARI: La jornada serà de 37 hores i 30 minuts a la setmana, de dilluns a divendres, de 2/4 
de 8 del matí a les 3 de la tarda, de dilluns a divendres. Hi ha un descans mínim obligatori de 30 
minuts al matí. Tot el personal haurà de fitxar a l’hora d’entrada i de sortida del treball, utilitzant 
els rellotges instal·lats.  
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b) HORARIS ESPECIALS: S’admeten prèvia autorització de l’Alcaldia.  
 
c)  SORTIDES: Es recorda l’obligatorietat  d’estar en el lloc de treball dins de la jornada laboral, 
amb l’excepció de motius justificats, cal aportar justificació. 
 
d)  PERMISOS: Per mort, accident o malaltia greu d’un familiar dins del primer o segon grau 
de consanguinitat o afinitat (...). Per trasllat de domicili. Per fer funcions sindicals o de 
representació del personal. Per exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud. Per realitzar 
exàmens prenatals i tècniques de preparació al part per a les funcionàries embarassades. Per 
lactància. Per naixement de fills prematurs o que per qualsevol altra causa estiguin hospitalitzats 
després del part. Per raons de guarda legal, quan tingui la cura directa d’un infant menor de 12 
anys, d’una persona major que necessiti especial dedicació o d’una persona amb discapacitat 
que no desenvolupi activitat retribuïda. Per tenir cura d’un familiar de primer grau. Per 
matrimoni. El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic o 
personal i pels deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.   
 
e) PERMISOS PER ASSUMPTES PARTICULARS: El personal podrà disposar de dos dies 
addicionals de permís per assumptes particulars des del dia següent al del compliment del sisè 
trienni, incrementant-se, com a màxim, en un dia addicional per cada trienni a partir del vuitè. 
 
f)  PERMISOS DE LLIURE DISPOSICIÓ: El personal podrà disposar de 6 dies de permís a l’any. 
Els permisos de Nadal i Setmana Santa es podran demanar en 1 o 2 torns, sempre d’acord amb 
l’ordre estipulat en els anys anteriors segons el torn preferent que s’estableix en el calendari laboral 
i en tots els casos el servei ha de quedar cobert.  
 
g)  CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR: 4 dies de permís retribuït (...). 
 
h)  VACANCES: 22 dies hàbils o dels dies que corresponen proporcionalment si el temps del 
servei durant l’any fos menor (...). 
 
i)  ABSÈNCIES: Cal avisar i acreditar l’absència. 
 
j)  MALALTIES: Lliurar la documentació al cap de personal. 
 
k) HORES EXTRES: El criteri general per a l’any 2019 és que el personal no realitzi hores extres. 
Les hores extres sempre es faran a sol·licitud de la persona responsable del servei amb 
l’autorització prèvia del cap de personal o del regidor respectiu en els serveis externs i mai a 
iniciativa o voluntat del personal, tenint en compte que no seran retribuïdes sinó recuperables.  
 
l) FESTA PATRONAL: La festa patronal s’establirà en dos torns, en concret el 22 de maig i el 
29 de maig i en tots els casos el servei ha de quedar cobert. El personal de l’Electracomercial 
Centelles, SLU i el de l’Electradistribució Centelles, SLU la farà el 3 de juny. 
 
m)  CALENDARI LABORAL DE FESTES PER A L’ANY 2019 
 
1 de gener  Cap d’Any 
19 d’abril  Divendres Sant 
22 d’abril  Dilluns de Pasqua Florida 
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1 de maig  Festa del Treball 
24 de juny  Sant Joan 
15 d’agost  l’Assumpció 
11 de setembre Diada Nacional de Catalunya 
12 d’octubre  Festa Nacional d’Espanya 
1 de novembre  Tots Sants 
6 de desembre  Dia de la Constitució 
25 de desembre Nadal 
26 de desembre Sant Esteve 
30 desembre  Festa local 
31 de desembre Festa local 
Els dies 24 i 31 de desembre són festius per a l’Administració i, per això, el personal podrà 
disposar d’1 dia de permís més (per compensar el 31).  
 
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 153 I 154 DE 2018 
 
Segons els Decrets de l’Alcaldia números 153 i 154 de l’any 2018,  del tenor literal que segueix: 
 
“DECRET NÚMERO  2018/153 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. Finalitzat el termini de 
presentació de reclamacions contra la llista provisional d’admesos i exclosos per prendre part 
al concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça de Interventor/a de l’Ajuntament de 
Centelles i la creació d’una borsa de treball; s’aprova la llista definitiva d’aspirants. RESOLC: 
Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos (...). Publicar-la a la pàgina web 
www.centelles.cat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. El Tribunal de valoració de les proves 
selectives quedarà constituït per (...) Els exercicis es faran el 22 de novembre de 2018 (...). 
Donar compta de la Resolució al Ple de l’Ajuntament i a la Junta de Govern Local en la primera 
sessió que es faci. Centelles, 15 de novembre de 2018” 
 
“DECRET NÚMERO  2018/154 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. (...) Es van aprovar les 
bases de selecció amb caràcter urgent mitjançant concurs-oposició d’una treballador/a familiar 
per substituir una treballadora que es jubila parcialment i creació d’una borsa de treball. (...). 
Per tot això, RESOLC: Declarar aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i indicar als 
que han de fer la prova de català i als exclosos/es que disposen de deu dies naturals per formular 
reclamacions (...). Publicar la llista d’aspirants admesos i exclosos, al tauler d’anuncis i a la 
pàgina web de l’Ajuntament (...). Els exercicis es faran el 29 de novembre de 2018 (...). Donar 
compta de la Resolució al Ple de l’Ajuntament i a la Junta de Govern Local en la primera sessió 
que es faci. Centelles, 19 de novembre de 2018”. La Junta de Govern Local es dona per 
assabentada. 
 
8. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 156 DE L’ANY 2018 
 
Segons el Decret de l’Alcaldia número 156 de l’any 2018, del tenor literal que segueix: 
 

http://www.centelles.cat/
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“DECRET NÚMERO  2018/156 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. Per Decret de l’Alcaldia 
número 2018/127, de 25 de setembre de 2018, es va aprovar definitivament el Projecte d’obres 
de millora d’accessos i arranjament de la pista del Casal Francesc Macià (...). La contractació 
de l’obra bé justificada per la prèvia elaboració del Projecte esmentat i aprovat definitivament. 
Atès que es tracta d’una inversió financerament sostenible (...).  
RESOLC: Convocar, mitjançant procediment obert simplificat, no subjecte a regularització 
harmonitzada, la contractació de les obres de millora d’accessos i arranjament de la pista del 
Casal Francesc Macià, pel preu de dos-cents trenta-nou mil cent seixanta-set euros amb disset 
cèntims (239.167,17 €), IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar és el 21%, que correspon a 
la quantitat de cinquanta mil dos-cents vint-i-cinc euros amb onze cèntims (50.225,11 €). 
Aprovar el Plec de clàusules administratives particular que haurà de regir la prestació de l’obra 
esmentat. El procediment de licitació serà objecte de publicitat mitjançant anunci al perfil del 
contractant (...) Ratificar la part dispositiva de l’acord per la Junta de Govern Local. Centelles, 
19 de novembre de 2018”. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, el ratifica 
íntegrament. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria estenc aquesta acta.  
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