
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 4 DE GENER 
DE 2018 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

Sessió número: 1. Caràcter: ordinària. Data: 4/1/2018. 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 DE LA SESSIÓ DEL 4 DE 
DESEMBRE DE 2017 
 
Per manca de documentació no s’aprova l’acta del 4 de desembre de 2017. 
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
Agència de Residus de Catalunya comunica la resolució provisional de concessió de la 
subvenció de  la convocatòria de 2017 d’ajuts destinada a la implantació de deixalleries per al 
tractament de residus municipals. La Junta de Govern Local es dona per assabentada. 
 
(...) sol·licita que s’anul·li el requeriment del rebaix (...). Adjunta el plànol per tal que es 
pugui comprovar i, si és convenient, fer una inspecció sobre el terreny, al carrer de Tarragona. 
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada i ordena que es passi als serveis tècnics 
municipals perquè emetin l’informe corresponent.  
 
(...) en representació de l’empresa BuildingCenter, SAU, sol·licita que s’anul·li la llicència 
d’obres número 77/2017 (...) al carrer de la Indústria, ja que la finca s’ha venut a la societat 
Dorseran Serveis de la Construcció, SL (...). La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, 
acorda deixar sense efecte la llicència d’obres (...). 
 
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona comunica la sentència  del títol 
judicial número 10/2016 – E, Part actora: (...), en representació de l’herència de J. Martínez 
Cruz i D.Almansa Molina; Part demandada: Ajuntament de Centelles, per tal que 
l’Ajuntament aboni la quantitat de 10.460 euros al compte del Jutjat. La Junta de Govern 
Local, per majoria absoluta, acorda des de Tresoreria es faci el pagament.  
 
(...) en representació del Palau Comtal de Centelles, SL, comunica que actualment per falta 
de liquiditat li és impossible afrontar les despeses extraordinàries al Palau dels Comtes, situat 
a la plaça Major i està tramitant la sol·licitud d’una subvenció a la Generalitat de Catalunya. 
Així mateix, segons el Decret de l’Alcaldia que demana poder entrar en totes les 



dependències, sol·licita que s’aclareixi quina és la finalitat. La Junta de Govern Local, per 
majoria absoluta, acorda informar a (...) en representació del Palau Comtal de Centelles, SL, 
que la sol·licitud per entrar a l’immoble és per fer un estudi de la patologia de l’edifici.  
 
(...) en representació de l’Associació de propietaris de Sant Pau, sol·licita: Una actuació 
general del carrers de Sant Pau per millorar la mobilitat i la seguretat, tant de vianants com de 
la circulació. Que es canviï el mirall del camí de Sant Pau a Centelles. Que es substitueixin els 
contenidors vells i es mantingui la instal·lació i l’entorn net. Que es retiri l’arbre caigut que hi 
ha a la placeta i es faci el manteniment. L’alcalde manifesta que les obres d’urbanització no 
s’han portat a terme i, per tant, l’Ajuntament no les ha recepcionat. La Junta de Govern Local, 
per majoria absoluta, corrobora la manifestació de l’alcalde.  
 
(...) comunica que el dia de la Caminada popular (organitzada per l’Ajuntament) va caure i 
es va trencar dues costelles i també se li van trencar les ulleres, per la qual cosa sol·licita si 
l’assegurança es pot fer càrrec dels 185,80 euros que és el que li han costat les ulleres (...). La 
Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda abonar (...) la quantitat de 185,80 euros 
que és el cost de les ulleres que se li van trencar quan va caure, ja que l’import no el cobreix 
la pòlissa d’assegurances (ja que té una franquícia de 600 euros).  
 
Síndic de Greuges de Catalunya comunica que ha rebut l’informe de la queixa  (...) i segons 
la informació rebuda dona per tancat l’assumpte, ja que es farà el seguiment de la situació 
familiar a través dels Serveis Socials. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigua, SA, sol·licita l’autorització per a 
suspendre el subministrament d’aigua potable els abonats no domèstics que tenen diversos 
rebuts pendents. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, autoritza la suspensió.  
 
Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, SA, presenta les analítiques dels mesos 
d’octubre i novembre de 2017. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Consell Comarcal d’Osona comunica que s’ha atorgat el permís per a l’abocament d’aigües 
residuals a l’empresa Rovasi, SL, de la ronda de la Font Grossa, del polígon industrial la 
Gavarra. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 
Consell Comarcal d’Osona comunica que la Comissió Permanent del Ple, del 8 de novembre 
de 2017, va aprovar els preus de la recollida de residus d’Osona 2018. La Junta de Govern 
Local es dona per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica la concessió del 
suport puntual que consisteix en la subscripció a la revista Guix d’infantil, import de 
15.926,41 euros, per a l’escola bressol Niu d’Infants. La Junta de Govern Local, per majoria 
absoluta, accepta la subvenció. 
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica que ha aprovat el 
contracte menor de serveis per a fer l’Elaboració de la diagnosi educativa i cultural, per 
import de 6.993,80 euros. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta l’actuació. 
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica la concessió d’una 
subvenció, en el marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-



2019, per a l’Adequació dels vestidors de la piscina municipal, per 6.000 euros. La Junta de 
Govern Local, per majoria absoluta, accepta la subvenció.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local comunica que ha 
concedit un recurs material d’unes carpes per a la Fira de la ratafia, en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019. La Junta de Govern 
Local es dóna per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea d’Urbanisme i Habitatge comunica la valoració econòmica 
de l’adquisició de la finca del Palau dels Comtes. La Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada. 
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que ha concedit el 
recurs tècnic per la redacció de plans, projectes i informes per a realitzar  l’actuació Projecte 
de construcció d’un col·lector de clavegueram al polígon industrial la Gavarra, per import de 
9.600 euros. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta l’ajut econòmic.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que ha aprovat el 
lliurament de 800 agendes escolars i 57 calendaris escolars de medi ambient, per import de 
807 euros, a càrrec de la partida 170 – 22699. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, 
aprova la despesa.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica 
l’autorització del projecte Millora de característiques superficials i obres complementàries a la 
carretera C-17 del PK 27+830 al 36 +250, Tram: La Garriga – Tagamanent, llevat del dret de 
propietat i sense perjudici de tercers. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica la 
Modificació de les condicions de prestació del servei públic regular de transport de viatgers 
per carretera de Barcelona – Prats de Lluçanès (...). La Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació de Catalunya comunica que ha revocat 
parcialment la subvenció de l’expedient XPOC/2010/2637 (2011Y1G340493) de 2.059,78 
euros i ha ordenat el pagament de 9.867,37 euros, d’acord amb els càlculs de la justificació. 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta la revocació i el pagament d’acord 
amb els càlculs de la justificació.  
 
 
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. El secretari 
manifesta que les llicències menors que no requereixen informe del tècnic facultatiu per no 
afectar a l’estructura, no necessiten autorització, sinó una simple declaració de la persona 
interessada.  



Expedient número 127/2017. (...) en representació d’Estabanell y Pahisa Energia, SA, per a 
l’enderroc d’algunes naus industrials, al carrer del Vapor. No obstant, es condiciona al 
compliment dels requisits que marca la normativa (...). 

Expedient número 134/2017. (...) per aïllar la coberta i refer la teulada, al carrer de Jesús. 
 
Expedient número 135/2017. Gas Natural Catalunya, SDG, SA, per fer una rasa de 39,08 
metres de llarg per 0,40 metres d’amplada i la connexió de servei, al carrer de Sant Llop. No 
obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...). 

Expedient número 136/2017. Gas Natural Catalunya, SDG, SA, per fer una rasa de 8,41 
metres de llarg per 0,40 metres d’amplada i la connexió de servei, al carrer de la Mare de Déu 
de Montserrat, cantonada Parc del Pla del Mestre. No obstant, es condiciona al compliment 
dels requisits que marca la normativa (...). 

Expedient número 138/2017. (...) per treure unes rajoles del frontal del terrat i arrebossar, al 
carrer de Vic.  
 
Expedient número 139/2017. (...) per arranjar la cuina, al carrer de Rafael Casanova.  
 
4. INFORMES 
 
4.1 Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 12 de desembre de 2017, relatiu a la 
liquidació definitiva de la Reparcel·lació de la Unitat d’actuació número 8 Matagalls. La 
Junta de Govern Local, per majoria absoluta, l’aprova íntegrament.  
 
4.2 Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 19 de desembre de 2017, relatiu a 
l’adequació del pati de l’escola d’Ildefons Cerdà, per tal de millorar l’accessibilitat a l’edifici, 
d’acord amb la directora de l’escola. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, l’aprova 
íntegrament.  
 
5. APROVAR, SI ESCAU, LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT 
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A L’ADQUISICIÓ I EL MANTENIMENT 
D’UN SERVIDOR PER A L’AJUNTAMENT 
 
Atesa la necessitat de l’adquisició i el manteniment d’un servidor per a l’Ajuntament per 
l’administració electrònica mitjançant el procediment negociat sense publicitat per raó de la 
quantia. Segons el Plec de condicions administratives particulars que ha de regir la 
contractació del subministrament i la instal·lació d’una solució de virtualització de servidors i 
emmagatzematge per a l’Ajuntament. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: 
Aprovar el plec de condicions particulars i tècniques per a la contractació del subministrament 
i la instal·lació d’una solució de virtualització de servidors i emmagatzematge per a 
l’Ajuntament. Convidar tres empreses a participar en el procés negociat sense publicitat.  
 
6. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
6.1 S’aprova la despesa de 225 euros presentada per la regidora de Festes, relativa als premis 
pel 75 Concurs de Fem un pessebre per Nadal, per import de 225 euros amb consignació 
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 338 - 2269901. 



6.2 S’aprova el pressupost de 34.867,50 euros presentat per a l’organització del Cau de 
Bruixes per a l’any 2018  i proposat pel regidor de Cultura amb consignació específica en el 
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 338 – 2260905 del qual s’haurà de justificar 
la despesa. 
 
6.3 S’aprova el pressupost de 19.102 euros i les bases per a participar a la rua del 38è 
Carnaval, el 3 de febrer, presentat per a l’organització del Carnestoltes per a l’any 2018 i 
proposat per la regidora de Festes amb consignació específica en el Pressupost municipal 
vigent, partida de despesa 338 – 2260901 del qual s’haurà de justificar la despesa. 
 
6.4 S’aprova la despesa i la factura de 657,80 euros presentada per l’alcalde relativa a la 
renovació de la Llicència antivirus, amb consignació específica en el Pressupost municipal 
vigent, partida de despesa 920 – 21600.  
 
6.5 S’aprova la despesa de 10.595,97 euros presentada per la regidora de Medi ambient, 
relativa al Servei d’atenció a la ciutadania en temes de Medi Ambient i Sensibilitat 
Ambiental amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 
171- 22699. 
 
6.6 S’aprova la despesa de 1.835,50 euros presentada pel regidor, en representació de la 
Fundació Osona Formació i Desenvolupament, relativa als cursos deficitaris del 4t trimestre 
de 2017  amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 
231 – 2269906. 
 
6.7 S’aprova la despesa de 1.245 euros presentada pel regidor, en representació de la 
Fundació Osona Formació i Desenvolupament, relativa als cursos deficitaris del 4t trimestre 
de 2017 amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231 
– 2269906. 
 
6.8 S’aprova la despesa de 2.184 euros presentada pel regidor, en representació de la 
Fundació Osona Formació i Desenvolupament, relativa als cursos deficitaris del 1r i 2n 
trimestre de 2017 amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de 
despesa 231 – 2269906. 
 
6.9 S’aprova la despesa de 4.254,94 euros presentada per la regidora d’Educació de 
l’ampliació del servei de neteja i manteniment de l’escola Xoriguer, amb l’empresa 
TacOsona, empresa social amb  consignació en el Pressupost municipal vigent, partida de 
despesa 323 – 2270001. El secretari manifesta que el servei sobrepassa el contracte 
formalitzat amb l’esmentada empresa.  
 
7. APROVAR, SI ESCAU, LES CERTIFICACIONS D’OBRES 
 
7.1 La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova íntegrament la certificació 
número 1 de l’obra denominada Subministrament de materials per a la Instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum de la Piscina municipal, per import de 10.859,15 euros, presentada 
per Alterna Recursos Energètics, SL (...) amb consignació específica en el Pressupost 
municipal vigent, partida de despesa 342 – 62300. 
 



7.2 La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova íntegrament la certificació 
número 2 de l’obra denominada Subministrament de materials per a la Instal·lació 
fotovoltaica d’autoconsum de la Piscina municipal, per import de 61.535,15 euros, presentada 
per Alterna Recursos Energètics, SL (...) amb consignació específica en el Pressupost 
municipal vigent partida de despesa 342 – 62300. 
 
7.3 La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova íntegrament la certificació 
número 4 de l’obra denominada Reforma de les piscines exteriors municipals, per import de 
44.658,40 euros, presentada per l’empresa Vialitat i Serveis, SLU (...) amb consignació 
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 342 – 61900.  
 
8. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR PER A LA IMPLANTACIÓ 
D’UN MÒDUL PER A SECRETARIA 
 
Atès que estem davant un contracte menor de subministra i instal·lació (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 unanimitat, adopta els 
acords: Adjudicar a l’empresa Semic, Serveis d’integració per a la implantació d’un mòdul de 
secretària, per import de 18.000 euros (IVA exclòs). L’import de l’IVA, el 21%, és de 3.780 
euros. Facultar l’alcalde per a la signatura de la documentació que sigui necessària. Notificar 
la part dispositiva de l’acord.  
 
9. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR PER A INTEGRACIÓ DE LES 
PLATAFORMES PSIS, MUX, VIA OBERTA, eNOTUM, eFAC, eTRAM, AOC, 
Etauler I AUDIO VÍDEO ACTES I EL MANTENIMENT ANUAL 
 
Atès que estem davant un contracte menor de subministra i instal·lació (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 unanimitat, adopta els 
acords: Adjudicar a l’empresa Semic, Serveis d’integració per a la instal·lació dels serveis 
d’integració de les plataformes PSIS, MUX, VIA OBERTA, eNOTUM, eFAC, eTRAM, 
AOC, eTAULER i AUDIO VÍDEO ACTES, per import de 10.500 euros (IVA exclòs), 
l’import de l’IVA, el 21%, és de 2.205 euros i el manteniment per import de 2.100 euros (IVA 
exclòs), l’import de l’IVA és de 441 euros. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la 
documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
10. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR PER A LA INSTAL·LACIÓ 
DE LES PLAQUES SOLARS DE LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL 
 
Atès que estem davant un contracte menor de subministra i instal·lació (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 unanimitat, adopta els 
acords: Adjudicar a l’empresa Montajes Electricos, Gas, Agua, SA, per portar a terme la 



instal·lació de les plaques fotovoltaiques a la Piscina coberta municipal, situada al Camí de la 
Llavina, per import de 18.000 euros (sense IVA), l’import del 21% d’IVA és de 3.780 euros. 
Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la 
part dispositiva de l’acord.  
 
Es declara la urgència presentada per Miquel Arisa Coma, en relació: 
 
a) APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D’ACTIVITATS I SERVEIS CULTURALS 
ENTRE EL CENTRE PARROQUIAL DE LA PARRÒQUIA DE SANTA COLOMA 
DE CENTELLES I L’AJUNTAMENT, PEL PERÍODE 2018 - 2019 
 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Aprovar el Conveni de col·laboració 
pel desenvolupament del Projecte d’activitats i serveis culturals entre el Centre Parroquial de 
la Parròquia de Santa Coloma de Centelles i l’Ajuntament, pel període 2018 – 2019. Facultar 
l’alcalde per a la signatura de la documentació que sigui necessària. Notificar la part 
dispositiva de l’acord.  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.  
 
 
 


