EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 3 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: 9. Caràcter: ordinària. Data: 3/5/2018. Horari: de 20 a 20,45 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 19 D’ABRIL
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 comunica que en virtut del que estableix el contracte d’arrendament
de l’habitatge del carrer de Can Minguet (...) a partir del proper mes actualitzarem la
contraprestació i la variació percentual experimentada a l’IPC, que elabora l’INE, en concret:
Contraprestació actual 235 euros. Increment IPC 1,20%. Import increment 2,82 euros. Nova
contraprestació 237,82 euros. La Junta de govern Local, per unanimitat, accepta
l’actualització i acorda que es passi l’acord a Tresoreria per al seu coneixement i als efectes
que calgui.
Agència de l’Habitatge comunica que en virtut del que estableix el contracte d’arrendament
de l’habitatge del carrer de Can Minguet, (...) a partir del proper mes actualitzarem la
contraprestació i la variació percentual experimentada a l’IPC, que elabora l’INE, en concret:
Contraprestació actual 30,69 euros. Increment IPC 1,20%. Import increment 0,37 euros. Nova
contraprestació 31,06 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta l’actualització
i acorda que es passi l’acord a Tresoreria per al seu coneixement i als efectes que calgui.
Agència Espanyola de Protecció de Dades comunica que s’ha de designar una persona
delegada de Protecció de dades (...)pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes, que serà d’aplicació el 25 de maig de 2018. Atesa la possibilitat de
demanar a la Diputació de Barcelona que presti el servei. D’acord amb el Decret de
l’Alcaldia (...), l’Ajuntament ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona perquè designi un
delegat de Protecció de dades per aquesta Corporació. La Junta de Govern Local es dona per
assabentada.
(...) en representació del grup municipal de Convergència i Unió, sol·licita una còpia en paper
dels imports i kW dels edificis i de les instal·lacions de què es fa càrrec l’Ajuntament, dels
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anys 2016 i 2017. L’Ajuntament està preparant tota la documentació requerida que serà
entregada a la interessada. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
(...) sol·licita que es controlin els sorolls que se senten des del seu domicili del carrer de
Joaquim Font Mariné. 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 (...) de protecció de contaminació acústica. La Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda informar a l’interessat de les actuacions esmentades que ha fet
l’Ajuntament.
(...) sol·licita que es controlin els sorolls que se senten des del seu domicili del carrer de
Joaquim Font Mariné. 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 (...) de protecció de contaminació acústica. La Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda informar a l’interessat de les actuacions esmentades que ha fet
l’Ajuntament.
(...) sol·licita que es controlin els sorolls que se senten des del seu domicili del carrer de
Joaquim Font Mariné. 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 (...) de protecció de contaminació acústica. La Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda informar a l’interessat de les actuacions esmentades que ha fet
l’Ajuntament.
(...) sol·licita que es controlin els sorolls que se senten des del seu domicili del carrer de
Joaquim Font Mariné. 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 (...) de protecció de contaminació acústica. La Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda informar a l’interessat de les actuacions esmentades que ha fet
l’Ajuntament.
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona comunica que ha desestimat el
recurs contenciós administratiu (...) contra l’acord de la Junta de Govern Local, de 3 de
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novembre de 2016, en el qual es desestimava la reclamació pels fets que van passar l’1 de
novembre de 2015 a la ronda de les Tàpies (...). La Junta de Govern Local es dona per
assabentada.
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona comunica que ha admès a tràmit
el recurs contenciós administratiu 141/2018, Procediment: Recurs ordinari; Secció: B; Part
actora: (...); Part demandada: Ajuntament de Centelles, contra el Decret de l’Alcaldia número
15 (...) pel qual es va aprovar definitivament 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.
(...) sol·licita que es controlin els sorolls que se senten des del seu domicili del carrer de
Buenos Aires. 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 (...) de protecció de contaminació acústica. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda informar a l’interessat de les actuacions esmentades que ha fet
l’Ajuntament.
(...) sol·licita que es controlin els sorolls que se senten des del seu domicili del carrer
d’Aiguafreda, 16. 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 (...) de protecció de contaminació acústica. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda informar a l’interessat de les actuacions esmentades que ha fet
l’Ajuntament.
(...) en representació de l’Associació de Sant Tomàs, presenta la justificació de la subvenció
de l’any 2017 i sol·licita el seu abonament. D’acord amb les comprovacions fetes per la
Interventora municipal. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova que es faci efectiu
el pagament de la subvenció de 6.000 euros, que correspon a l’any 2017, segons el conveni.
(...) sol·licita que es controlin els sorolls que se senten des del seu domicili del carrer de
Tarragona. 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 (...) de protecció de contaminació acústica. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda informar a l’interessat de les actuacions esmentades que ha fet
l’Ajuntament.
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(...) en representació de Tradicat, sol·licita una subvenció per a l’organització de la Flama del
Canigó, des de coll d’Ares fins a diferents municipis del Ripollès i d’Osona, el 23 de juny, per
import de 120 euros amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 920 - 22699. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigua, SA, sol·licita l’autorització per a
suspendre el subministrament d’aigua potable als abonats no domèstics, 20 d’abril de 2018,
que tenen diversos rebuts pendents de liquidació. La Junta de Govern Local, per unanimitat,
autoritza la suspensió del subministrament dels abonats esmentats.
Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària comunica que ha realitzat
diverses millores en l’aplicació WTP, opcions multes de trànsit, que comporten variacions en
el procediment per a la gestió i recaptació d’aquests ingressos de dret públic. La Junta de
Govern Local es dona per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica
l’autorització de les obres de Millora i obres complementàries a la carretera C-17 (...) Tram: la
Garriga – Tagamanent. La Junta de govern Local es dona per assabentada.
3. LLICÈNCIES
Per manca de documentació es deixa l’assumpte sobre la taula.
4. INFORMES
Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 24 d’abril de 2018, relatiu al despreniment de
terres a la via pública, al carrer de Jesús (...). 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 (...). Estan inclosos en aquests
deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectives d’habitabilitat dels
habitatges (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Requerir a (...)
perquè en el termini de dos mesos, a comptar des de la recepció de l’acord, faci una paret més
alta o talús per tal d’evitar que es produeixin despreniments i danys als vianants. Donar
audiència (...) perquè en el termini de 15 dies, a comptar des de la recepció de l’acord, per
veure l’expedient a l’Ajuntament. Notificar la part dispositiva de l’acord.
5.APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
5.1 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:
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 390 euros, per l’entrada del lloguer, a abonar
directament a la usuària 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 amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 231-48000.
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Aprovar una ajuda econòmica (...) de 200 euros, pel lloguer de l’habitatge, a abonar
directament a la usuària amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, en
concret a la partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 290 euros, per l’entrada de relloguer de l’habitatge, a
abonar directament a la usuària amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent,
partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 169,08 euros, a abonar directament a l’Electracomercial
Centelles, SLU 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 148,27 euros, a abonar directament a l’Electracomercial
Centelles, SLU amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 231-48000. Notificar la part dispositiva dels acords.
5.2 S’aprova la despesa presentada per la regidora de Medi Ambient, relativa a la proposta de
la prova pilot per reforçar la recollida de la fracció multiproducte a la zona del Centre urbà,
per l’empresa Argelaga, serveis ambientals, per import de 2.542 euros amb consignació
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 170 – 2269903.
5.3 S’aprova la despesa presentada pel regidor de Qualitat Urbana i Mobilitat, relativa a les
obres de manteniment i conservació del camí que va des de Sant Pau a l’Abella, segons el
conveni signat amb el Consell Comarcal d’Osona, per import de 1.050,28 euros (IVA inclòs)
amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 1533 –
21000. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.
6. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES DEL 10È CONCURS DE RATAFIA DE
L’ANY 2018
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar les bases per a l’organització del
10è Concurs de ratafia elaborades pel servei de Promoció Econòmica, Indústria, Comerç i
Fires, que es farà a la Fira de la Ratafia de Centelles, que es portarà a terme els dies 2 i 3 de
juny. Donar la màxima difusió de les bases al tauler d’edictes i a la pàgina web de
l’Ajuntament.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.
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