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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30 
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: 16. Caràcter: extraordinària. Data: 30/10/2018. Horari: de 9 a les 10 hores. 
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 23 D’OCTUBRE 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del 23 d’octubre que s’aprova per 
majoria absoluta.  
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
(...) en representació del bar Miami, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires a 
l’avinguda d’Ildefons Cerdà. La Junta de Govern Local, majoria absoluta, adopta els acords: 
Autoritzar per col·locar 6 mòduls grans, des de l’1 de maig al 30 de setembre. 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’interessada.  
 
Consorci del Besòs Tordera comunica el full resum del Programa de suport als ajuntaments 
consorciats (juliol 2018). La Junta de Govern Local es dona per assabentada. 
 
(...) en representació de Servihabitat  sol·licita a l’Ajuntament si està interessat en adquirir el 
local del carrer de Jesús (...) ja que actualment és propietat de Caixabank. La Junta de Govern 
Local es dona per assabentada i comunica que l’Ajuntament no hi està interessat.  
 
Síndic de Greuges de Catalunya envia avís de recepció de l’escrit que s’està treballant en la 
modificació dels estatuts de la Residència Sant Gabriel. Així mateix, demana que se’l 
mantingui informat sobre el procés de reforma estatutària. La Junta de Govern Local es dona 
per assabentada.  
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Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigua, SA, sol·licita l’autorització per a 
suspendre el subministrament d’aigua potable els abonats que tenen diversos rebuts pendents 
de liquidació. La Junta de Govern Local es dona per assabentada de la relació de deutors del 
rebut de l’aigua.  
 
Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, SA, presenta les analítiques dels mesos 
de agost i setembre de l’any 2018. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local comunica que ha 
prorrogat el termini d’execució fins el 31 de desembre de 2018 i el de justificació fins el 31 de 
març de 2019, de diverses actuacions objecte dels recurs econòmic consistent en el fons de 
prestació Els serveis locals d’ocupació amb plataforma telemàtica XALOC, en el marc de la 
convocatòria 2018 del Pla de Xarxa de Govern Locals 2016 – 2019, per import de 22.290,50 
euros. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que d’acord amb les condicions 
annexes i complementàries al contracte d’arrendament del local del carrer del Socós la renda 
s’incrementarà  per acomodació a les variacions per l’IPC, segons els índexs facilitats per 
l’Institut Nacional d’Estadística.  El càlcul suposa una diferència del 2,3% que aplicat sobre la 
renda de 244,96 euros, suposa un increment de 5,63 euros mensuals que s’aplicarà en el rebut 
d’1 de desembre de 2018. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta l’augment 
del lloguer del local del carrer del Socós.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que ha concedit el 
recurs en la redacció de plans, projectes i informes per a realitzar de l’actuació Contractació 
de serveis relatiu a la redacció d’un pla estratègic de la bicicleta, en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, per 6.850 euros. La 
Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta l’ajut econòmic.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que ha concedit el 
recurs en la redacció de plans, projectes i informes per a realitzar de l’actuació de Suport en la 
implantació d’instal·lacions fotovoltaiques, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, per 6.039,50 euros. La Junta de Govern Local, 
per majoria absoluta, accepta l’ajut econòmic.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports envia una còpia del Resum 
de les activitats 2017  de la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals amb 
els indicadors individualitzats de l’arxiu en relació al conjunt dels arxius de la Central de 
Serveis Tècnics. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Delegació Territorial del Govern a la Catalunya Central. 
Servei Territorial del Joc i d’Espectacles comunica que durant les diades nadalenques i de 
cap d’any és tradicional que en algunes poblacions en facin el joc de la quina i el període per 
portar a terme l’activitat és entre els dies 1 de desembre de 2018 i 6 de gener de 2019, ambdós 
inclosos.  
La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 
3. LLICÈNCIES 
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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 2408-0001/2018 (...) per reparar i apuntalar el mur de contenció d’un 
dipòsit d’aigua, al carrer de Ventaiola, de la urbanització de Sant Pau.  
 
Expedient número 2413-0019/2018 (...) per a la reforma interior de l’habitatge unifamiliar, 
al carrer dels Galejadors. Miquel Arisa Coma s’absté de la votació per ser part interessada. No 
obstant, es condiciona al compliments de la normativa vigent.  
 
Expedient número 2414-0010/2018. (...) per adequar el local, al carrer de la Mare de Déu de 
Montserrat. 
 
Expedient número 2414-0025/2018 (...) per arranjar les cuines i els banys de 3 habitatges, al 
carrer del Serrat. No obstant, la façana ha de complir amb el Pla Especial de Protecció de 
Centre Històric.  
 
Expedient número 2414-0026/2018 (...) per fer una paret de tanca de la finca, al carrer de 
Tagamanent de la urbanització de Sant Pau.  
 
Expedient número 2414-0055/2018 (...) per canviar les teules i netejar les canals, al carrer de 
Josep Anselm Clavé.  
 
Expedient número 2414-0056/2018 (...) en representació de la Comunitat de propietaris, per 
pavimentar el garatge, a la plaça de la Generalitat.  
 
Expedient número 2414-0057/2018 (...) per arranjar el terrat i canviar la banyera per un plat 
de dutxa, al carrer de Sant Martí.  
 
Expedient número 2414-0058/2018 (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al carrer 
del Socós. 
 
Expedient número 2414-0059/2018 (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al carrer 
de Joaquim Font Mariné.  
 
Expedient número 2414-0060/2018 (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al carrer 
de Sant Josep.  
 
Expedient número 2414-0061/2018 (...) per arranjar la paret de tanca de la façana principal, 
a la carretera de Banyeres. 
 
Expedient número 2414-0062/2018 (...) per pintar la ratlla groga a la porta d’entrada del 
garatge, al carrer de la Mare de Déu de Montserrat.  
 
Expedient número 2414-0063/2018 (...) per arranjar la cuina, al carrer dels Curtidors.  
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Expedient número 2414-0064/2018 (...) per fer una rasa de 12,63 metres x 0,4 metres del 
carrer per a la connexió de servei, al carrer de Sant Antoni. No obstant, es condiciona al 
compliment de la normativa vigent.  
 
Expedient número 2414-0065/2018 (...)per fer una rasa per a la connexió del servei, al carrer 
de la Mare de Déu de Montserrat. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa 
vigent:  
 
Expedient número 2414-0066/2018 (...) per fer una rasa per a la connexió de servei, al carrer 
del Fortuny. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent.  
 
Expedient número 2414-0068/2018 (...)  per canviar la banyera per un plat de dutxa, al carrer 
dels Comtes de Centelles.  
 
3.2 PRÒRROGA D’OBRES 
 
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, concedeix a  una pròrroga 
fins el 24 de juliol de 2019. 
 
Expedient número 2413-0015/2018. (GIAM 54/2016) (...) per a la construcció d’un 
habitatge aïllat, al carrer de l’Onze de Setembre (...) La Junta de Govern Local, per majoria 
absoluta, concedeix una pròrroga fins el 2 de juny de 2019.  
 
4. INFORMES  
 
4.1 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 28 de setembre de 2018, relatiu a la 
queixa sobre els arbres que hi ha a la finca de la carretera de Banyeres (...). 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 els acords: Requerir a (...) 
perquè en el termini de dos mesos, a comptar des de la recepció de l’acord, faci els treballs 
necessaris per mantenir la finca en condicions i no perjudicar als veïns envaint-los amb la 
vegetació que hi ha plantada. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat per al seu 
coneixement i compliment i donar-li audiència perquè en el termini de 15 dies es presenti a 
l’Ajuntament per a la vista de l’expedient.  
 
4.2 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 3 d’octubre de 2018, relatiu al 
permís per fer una terrassa i instal·lar una carpa al carrer de Tarragona (...). La Junta de 
Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords:  Requerir a (...) en representació de 
Triquet Serveis,  perquè en el termini de dos mesos, a comptar des de la recepció de l’acord, 
presenti la legalització de les obres d’anivellar el terreny per construir una terrassa i instal·lar 
una carpa, al carrer de Tarragona. Notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada per 
al seu coneixement i compliment i donar-li audiència perquè en el termini de 15 dies es 
presenti a l’Ajuntament per a la vista de l’expedient.  
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5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
Per manca de documentació es deixa l’assumpte sobre la taula. 
 
6. RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMEROS 134, 135 I 140 DE 
L’ANY 2018  
 
“DECRET NÚMERO  2018/134 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
La Junta de Govern Local, de 19 d’abril de 2018, va acordar  emetre un informe favorable 
sobre la sol·licitud de jubilació parcial, del 50% de la jornada laboral, de la treballadora 
familiar (...). Per tot això,  
 
RESOLC 
Aprovar les Bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs - oposició, amb caràcter 
urgent, d’un/a treballador/a familiar per substituir una treballadora que es jubila parcialment i la 
creació d’una borsa de treball, elaborades pel Servei de Promoció Econòmica (...) Publicar 
íntegrament les bases de selecció al BOPB, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament. 
Disposar que els anuncis successius es publiquin exclusivament en el taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament i al web municipal. Que la part dispositiva d’aquest acord sigui ratificada per la Junta 
de Govern Local en la propera de sessió.  
Centelles, 8 d’octubre de 2018” 
 
“DECRET NÚMERO  2018/135 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
Vist el recurs de reposició presentat (...) en representació del Col·legi oficial de Bibliotecaris 
– Documentalistes de Catalunya (...) contra les Bases de la convocatòria del concurs 
d’auxiliar de biblioteca, aprovades per Decret d’Alcaldia número 125, de 17 de setembre de 
2018 (...) Atès que pel Decret 2015/82 l’Alcaldia va delegar en la Junta de Govern Local les 
atribucions relatives a aquesta matèria. Per tot això,  
 
RESOLC 
Admetre a tràmit i estimar el recurs de reposició contra les Bases esmentades. Modificar les 
Bases en els apartats:  
- Corregir l’error material canviant l’expressió “bibliotecari” per “auxiliar de biblioteca” (...). 
- Modificar l’apartat 3.c) de les bases “estar en possessió, com a mínim, de la titulació 
acadèmica de cicle formatiu de grau mig, batxillerat o equivalent.” 
- Modificar l’apartat 2 de les bases en relació a les característiques del lloc “Responsable de 
les seccions infantils i del Racó de pares i mares: realització de tasques de suport en la 
selecció de documents i en el procés tècnic d’incorporació d’aquests al catàleg; exposició de 
novetats i tasques de suport en el seguiment d’estadístiques de préstec; fer recomanacions 
infantils a les xarxes; dinamitzar visites escolars.”  
 
Amb la finalitat de no perjudicar drets dels possibles aspirants, les bases s’hauran de publicar 
de nou al BOPB i haurà d’iniciar-se de nou el còmput del termini de 20 dies naturals per 
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presentar les sol·licituds (...). Que la part dispositiva d’aquest acord sigui ratificada per la 
Junta de Govern Local.  Centelles, 10 d’octubre de 2018” 
 
“DECRET NÚMERO  2018/140 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
Per Resolució de l’Alcaldia número 2018/116, de 23 d’agost de 2018, es van aprovar les 
bases de selecció per cobrir amb caràcter interí la plaça d’interventor/a de l’Ajuntament, 
reservada a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, sotsescala d’Intervenció 
- Tresoreria, categoria d’entrada, enquadrada al subgrup A1 i la creació d’una borsa de treball 
(...) En data 27 de setembre de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i se 
n’han presentat un total de vuit. (...) Per tot això, 
 
RESOLC 
Declarar aprovada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a prendre part 
al concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí la plaça d’interventor/a de l’Ajuntament de 
Centelles i la creació d’una borsa de treball (...) Publicar la llista de les persones aspirants 
admeses i excloses a la pàgina web www.centelles.cat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
Es constitueix el Tribunal de valoració de les proves selectives. Els exercicis per proveir amb 
caràcter interí la plaça d’interventor/a es faran el  22 de novembre de 2018 (...) Donar compte 
de la Resolució al Ple de l’Ajuntament i a la Junta de Govern Local en la primera sessió que 
es faci. 
Centelles, 23 d’octubre 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.  
 

http://www.centelles.cat/�
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