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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 6 DE 
SETEMBRE DE 2018 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
(LOPD) 

 
Sessió número: 13. Caràcter: ordinària. Data: 6/9/2018. Horari: de 20 a 21 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  
Mercè Pidemont Pujol, secretària 
 
El president obre la sessió i la secretaria llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió 
anterior que s’aprova per unanimitat. 
 
1. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
Aumedes Dap Arquitectura Tècnica, presenta l’informe–dictamen sobre l’estat del 
contorn, les façanes i la coberta, l’interior, l’estructura, el paviment i divisòries del 
palau del Comtes, situat a la plaça Major encarregat per l’Ajuntament. La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, acorda comunicar (...) en representació del Palau Comtal 
de Centelles SA, l’informe (...) per al seu coneixement i prengui les mesures pertinents.  
 
(...) en representació del CAP de Centelles, presenta un escrit de compromís per adherir-
se a la Xarxa d’Infància i Adolescència.  La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
accepta el compromís per formar part de la Xarxa d’Infància i Adolescència.  
 
(...) en representació de l’Institut Pere Barnils, presenta un escrit de compromís per 
adherir-se a la Xarxa d’Infància i Adolescència i el representant de l’institut serà (...).La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta el compromís per formar part de la 
Xarxa d’Infància i Adolescència.  
 
(...) en representació de l’escola Xoriguer, presenta un escrit de compromís per adherir-
se a la Xarxa d’Infància i Adolescència i el representant de l’escola serà (...). La Junta 
de Govern Local, per unanimitat, accepta el compromís per formar part de la Xarxa 
d’Infància i Adolescència.  
 
(...) presenta un escrit de compromís per adherir-se a la Xarxa d’Infància i Adolescència 
i els representants de l’escola seran (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
accepta el compromís per formar part de la Xarxa d’Infància i Adolescència.  
 
(...) en representació de l’EAP, presenta un escrit de compromís per adherir-se a la 
Xarxa d’Infància i Adolescència i els representants de l’EAP seran (...). La Junta de 
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Govern Local, per unanimitat, accepta formar part de la Xarxa d’Infància i 
Adolescència.  
 
(...) en representació de l’escola bressol Niu d’Infants, presenta un escrit de compromís 
per adherir-se a la Xarxa d’Infància i  Adolescència i el representant de l’escola (...) .La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta el compromís per formar part de la 
Xarxa d’Infància i Adolescència.  
 
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.  
 
Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària adjunta a l’escrit 
d’emplaçament una còpia de l’escrit i la documentació tramesa pel Jutjat contenciós 
administratiu núm. 14 de Barcelona, del recurs (...) interposat per part de Orange 
Espagne, SA contra la desestimació per silenci del recurs de reposició formulat en 
relació a les liquidacions complementàries en concepte de la Taxa per aprofitaments 
especials de domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general, servei de telecomunicacions, corresponents al quart 
trimestre de l’exercici 2015 i indirectament  contra les ordenances fiscals del municipi. 
La Junta de Govern Local es dona per assabentada. 
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha aprovat la concessió 
d’un ajut econòmic de 40.980,46 euros dins el Programa complementari de suport 
integral al desenvolupament local, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals  2016 – 
2019 i que el termini per presentar l’acceptació expressa de l’ajut finalitza el 30 de 
novembre de 2018. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta l’ajut econòmic.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat envia una còpia de 
l’informe conforme s’ha reparat el rètol C-1413b PK 18 + 200 Ajuntament de Centelles 
i agraeix l’interès i la col·laboració en la millora de la xarxa de carreteres. La Junta de 
Govern Local es dona per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que ha aprovat 
inicialment el Pla zonal de carreteres de la Diputació de Barcelona i que el termini 
d’exposició pública per presentar al·legacions finalitza el 26 de setembre de 2018. 
D’acord amb l’informe de l’arquitecta municipal, de 31 d’agost de 2018, en el qual 
resumeix: Afecta trams de les vies: C1413 carretera de Sant Feliu de Codines, no s’hi 
preveu cap canvi. OS-202camí de Centelles al Puigsagordi, s’hi preveu la millora de la 
seguretat viària, prioritat baixa amb una longitud de 7,4 m, amb un pressupost de 
8.110.636 euros (...). OS-626 camí de Centelles a Sant Martí de Centelles, que va a 
l’Abella. S’exclou dels camins d’interès territorial per paral·lelisme funcional. La Junta 
de Govern Local es dona per assabentada.  
 
2. LLICÈNCIES 
 
2.1 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 
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facultatiu per no afectar a l’estructura, no necessiten autorització, sinó una simple 
declaració de la persona interessada.  

 
Expedient núm. 2413-0006/2018 (...) per la construcció d’un edifici unifamiliar aïllat, 
al carrer de Miquel Bosch i Jover. Es condiciona al compliment de la normativa vigent.  
 
Expedient núm. 2414-0048/2018 (...) per fer una paret de ceràmica per partició del 
local, al carrer del Puigsagordi. Es condiciona al compliment de la normativa de residus. 
 
Expedient núm. 2433-0001/2018 (...) per segregar la parcel·la urbana, al carrer de 
Josep M. Gely. (...)  
 
3. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
Segons la proposta presentada pelregidor de Seguretat Ciutadana, de  26 d’agost de 
2018 i amb l’informe d’Intervenció, de data 4 de setembre de 2018 (...) La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar la concessió d’una 
gratificació extraordinària a favor de (...) funcionària de carrera d’aquesta corporació 
que ocupa el lloc de treball com a auxiliar de Policia, per import de 1.820,36 euros, pels 
motius que figuren en l’informe del regidor de Seguretat Ciutadana. Notificar la part 
dispositiva de l’acord al representant sindical, a Intervenció i a la interessada. 
 
4. APROVAR, SI ESCAU, LA CREACIÓ DE LA XARXA D’INFÀNCIA I DE 
L’ADOLESCÈNCIA DE CENTELLES (XIAC) 
 
Segons la proposta presentada per la coordinadora de l’Àrea de Benestar Social de 
l’Ajuntament, de 24 d’agost de 2018, relativa al document explicatiu que amb suport 
extern d’un consultor han elaborat de la Xarxa d’Infància i Adolescència, per tal de 
promoure el seu benestar.  La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: 
Aprovar la creació de la Xarxa d’Infància i Adolescència de Centelles (XIAC).  Aprovar 
les persones que formen part del grup institucional: l’alcalde, els regidors de Benestar 
Social, d’Educació i Governació, inspecció educativa i el responsable del Servei 
d’atenció primària sanitària de Centelles (CAP Centelles). Aprovar l’adhesió dels 
diferents serveis a la XIAC, amb les persones que formaran part del grup (...): 
representant del CAP Centelles,  de l’escola Ildefons Cerdà, de l’Institut Pere Barnils, 
de l’escola Xoriguer,  de l’escola Sagrats Cors, de l’EAP, de l’escola bressol Niu 
d’Infants, de la Policia local, de la regidories de Joventut i Cultura, dels Serveis Socials 
d’Atenció Primària. Notificar a cada servei l’adhesió a la XIAC i qui serà el seu 
representant a partir de l’any 2018.  
 
5. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL MINISTERI DE JUSTÍCIA, ENERGIA I TURISME (DIRECCIÓ 
GENERAL D’INDÚSTRIA I DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA) I 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’ESTABLIMENT DE PUNTS 
D’ASSESSORAMENT I INICI DE TRAMITACIÓ INTEGRATS A LA XARXA 
CIRCE 
 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar l’Adhesió  al Conveni 
de col·laboració entre el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (Direcció General de 
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la Indústria i de la Petita i Mitjana empresa) i la Diputació de Barcelona per a 
l’establiment dels Punts d’Atenció a l’emprenedor integrats a la xarxa CIRCE. Facultar 
l’alcalde per la signatura de  la documentació que sigui necessària. Notificar la part 
dispositiva de l’acord.  
 
6. APROVAR, SI ESCAU, LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER 
ACTIVITATS ESPORTIVES 
 
Per manca de documentació es deixa l’assumpte sobre la taula. 
 
7.RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM, 116 I 117 DE 2018 
 
Segons els Decrets de l’Alcaldia números 116 i 117 de l’any 2018:  
 
“DECRET NÚMERO  2018/116 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. L’objecte 
d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant convocatòria pública i lliure pel 
sistema de concurs-oposició, amb caràcter interí de la plaça d’interventor/a d’aquest 
Ajuntament reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, subescala 
d’intervenció-tresoreria, categoria d’entrada, enquadrada al subgrup A1. Tenint en 
compte que es troba vacant el lloc de treball la cobertura del qual resulta necessària i 
urgent, i no ha estat possible proveir-la per funcionari/ària d’habilitació de caràcter 
nacional (...)  es convoca un procés per a la selecció com a funcionari/ària interí/ina i la 
creació d’una borsa de treball, d’acord amb les bases. L’Alcaldia ha ordenat l’inici de 
l’expedient per al procés de selecció mitjançant concurs oposició (...). Per tot això 
 
RESOLC: Aprovar les bases reguladores del procés de selecció mitjançant convocatòria 
pública i lliure pel sistema de concurs – oposició (...). Contra les bases les persones 
interessades podran presentar els recursos que consten a les bases de selecció. Publicar 
íntegrament les bases de selecció al BOP, al DOGC, al tauler d’anuncis i a la web de 
l’Ajuntament. Disposar que els successius anuncis 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, 23 
d’agost de 2018” 
 
“DECRET NÚMERO  2018/117 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. Atesa la necessitat 
de contractar, amb caràcter d’urgència, un/a dinamitzador/a que porti a terme el servei 
l’Espai jove. (...) Per tot això,  
 
RESOLC: Aprovar les bases que han de regir la convocatòria del procés de selecció per 
cobrir a una plaça de dinamitzador/a per a l’Espai jove, amb caràcter d’urgència.Contra 
les bases les persones interessades podran presentar els recursos que consten a les bases 
de selecció. Publicar íntegrament les bases de selecció al BOPB, al tauler d’anuncis i a 
la pàgina web de l’Ajuntament. Disposar que els successius anuncis es publiquin 
exclusivament en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal. Que la part 
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dispositiva d’aquest acord sigui ratificada per la Junta de Govern Local en la propera de 
sessió. Centelles, 24 d’agost de 2018” 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, els ratifica en la seva integritat.  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.  
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