EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 7 DE JUNY
DE 2018 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 11. Caràcter: ordinària. Data: 7/6/2018. 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
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL DIA 17 DE MAIG
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per
unanimitat.
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
(...) en representació del bar Córdoba, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires a
l’avinguda Diagonal, cantonada carrer de Sant Josep. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, adopta els acords: Autoritzar a (...) del bar Córdoba, per col·locar 4 mòduls grans,
des del 25 d’abril al 31 d’octubre previ pagament de la taxa preceptiva sens perjudici que si
es produeixen sorolls que alterin la normal convivència del veïnat (...) es revocarà
l’autorització. Cada dia ha de recollir 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 la interessada.
(...) en representació del bar el Racó del Pi, sol·licita autorització per col·locar taules i
cadires al carrer de la Font Calenta. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els
acords: Requerir que presenti l’assegurança de responsabilitat civil amb l’extensió a la
terrassa. Autoritzar a (...) del bar El Racó del Pi, per col·locar 2 mòduls grans, des de l’1 de
gener al 31 de desembre previ pagament de la taxa preceptiva sens perjudici que si es
produeixen sorolls que alterin la normal convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització.
Cada dia ha de recollir 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’interessat.
(...) sol·licita l’ampliació de la jornada laboral de 10 hores a la setmana (reduïa anteriorment),
a partir de l’1 de juliol de 2018. La Junta de Govern Local, per unanimitat, estima la petició
(...) amb efectes de l’1 de juliol de 2018.
(...) en representació d’Estabanell i Pahisa, SA, sol·licita que es retirin tots els vehicles que
actualment ocupen el terreny de la seva propietat que s’utilitza com a aparcament públic, per
tal que el dia 11 de juny de 2018 es puguin iniciar les obres previstes. La Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda deixar sense efecte l’aparcament amb la retirada dels vehicles
(...).

Delegació del Govern a Catalunya comunica que els ajuntaments han de mantenir la
neutralitat en la gestió dels espais públics dels quals són competents i responsables. Els espais
són de tota la ciutadania i no només de qui expressa una determinada opció política, sigui
quina sigui. L’incompliment d’aquesta objectivitat i neutralitat en l’ocupació de determinats
espais públics ha ocasionat, en alguns casos, una ruptura de la convivència, que fins i tot ha
acabat derivant, en ocasions, en enfrontaments. La Junta de Govern Local es dona per
assabentada.
Jomitec Informàtica comunica que el 30 de juny de 2018 deixarà de prestar els serveis de
manteniment dels equips informàtics i de comunicacions de l’Ajuntament per causa de
terceres persones. La Junta de Govern Local es dona per assabentada i agraeix la feina que ha
portat a terme a l’Ajuntament, així mateix acorda que s’iniciï el procediment per a la
contractació del servei del manteniment informàtic.
Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Vic en relació a les prèvies 568/2015, comunica que l’actora
va presentar recurs contra el sobreseïment, així mateix s’informa de les al·legacions de la
defensa de l’Ajuntament contra el recurs esmentat. La Junta de Govern Local es dona per
assabentada.
(...) en representació del bar el Roc Gros, sol·licita autorització per col·locar taules i
cadires al carrer de Sant Francesc Xavier. La Junta de Govern Local, per unanimitat,
adopta els acords: Requerir que presenti l’assegurança de responsabilitat civil amb l’extensió
a la terrassa. Autoritzar a (...) del bar El Racó del Pi, per col·locar 4 mòduls grans, des de l’1
de gener al 31 de desembre previ pagament de la taxa preceptiva sens perjudici que si es
produeixen sorolls que alterin la normal convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització.
Cada dia ha de recollir 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 la interessada
(...) comunica que hi ha un problema greu de rates al carrer de l’Hospital, ja que són molt
grosses i hi ha perill que mosseguin les instal·lacions elèctriques. La Junta de Govern Local,
per unanimitat, comunica a (...) que es prestarà el servei de desratització per solucionar la
problemàtica al més aviat possible.
(...) en representació del bar el Trabuc, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires a
la plaça Major. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Requerir que
presenti l’assegurança de responsabilitat civil amb l’extensió a la terrassa. Autoritzar (...) del
bar El Trabuc, per col·locar 10 mòduls grans, des de l’1 d’abril al 31 d’octubre i 4 mòduls de
l’1 de gener al 31 de març i de l’1 de novembre al 31 de desembre previ pagament de la taxa
preceptiva sens perjudici que si es produeixen sorolls que alterin la normal convivència del
veïnat (...) es revocarà l’autorització. Cada dia ha de recollir 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’interessat.
(...) 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 176/2009 (...) de protecció de contaminació acústica. La Junta de Govern Local, per
majoria absoluta, acorda informar a l’interessat de les actuacions esmentades que ha fet
l’Ajuntament.
(...) en representació del bar – cafeteria el Sol, sol·licita autorització per col·locar taules i
cadires a la ronda dels Esports. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els
acords: Requerir que presenti l’assegurança de responsabilitat civil amb l’extensió a la
terrassa. Autoritzar a (...) del bar-Cafeteria el Sol, per col·locar 2 mòduls mitjà, des del 15
d’abril al 15 d’octubre previ pagament de la taxa preceptiva sens perjudici que si es
produeixen sorolls que alterin la normal convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització.
Cada dia ha de recollir 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 la interessada.
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigua, SA, sol·licita l’autorització per a
suspendre el subministrament d’aigua potable als abonats no domèstics, 24 de maig de 2018,
que tenen diversos rebuts pendents de liquidació. La Junta de Govern Local, per unanimitat,
autoritza la suspensió del subministrament dels abonats esmentats.
Consell Comarcal d’Osona comunica que ha atorgat el permís per a l’abocament a la xarxa
de sanejament públic comarcal a l’empresa Josep Salvans Santigosa, situada al carrer de la
Font del Marçó. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Consell Comarcal d’Osona comunica que ha renovat el permís per a l’abocament a la xarxa
de sanejament públic comarcal a l’empresa Dinacil, SL, situada a la ronda de la Font Grossa.
La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local comunica que ha
iniciat l’acord de la revocació parcial de l’import de 2.960 euros, de la subvenció atorgada ja
que actualment només ha justificat la quantitat de 12.040 euros, en el marc dels Convenis
específics per al desenvolupament i consolidació del Servei Reempresa 2016 – 2019. La
Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica la resolució de les
al·legacions, modificació de la relació de béns i drets afectats i l’aprovació definitiva del
Projecte constructiu itinerari de vianants a la carretera 1413B entre el carrer de Vinaròs de
Centelles i el pont del riu Congost a Balenyà i de la relació de béns i drets afectats per les
obres.
La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que ha atorgat un ajut
econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 –
2019, per import de 55.344,23 euros, per Pavimentar la part baixa del carrer de l’Hospital. La
Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta la subvenció.

Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha concedit el recurs tècnic
consistent en Suport municipal de protecció de dades, d’acord amb la valoració i en el marc
del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019. La Junta
de Govern Local, per unanimitat, accepta l’ajuda tècnica.
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica la
possibilitat de l’adhesió a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, del 16 i 22 de
setembre, amb el desig que el compromís dels municipis catalans amb aquesta campanya
garanteixi que Catalunya continuï essent un referent a escala europea en la promoció de la
mobilitat sostenible i segura. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda adherir-se a la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
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 43/2018. (...) per reformar l’interior de l’habitatge, al carrer del Fortuny.
No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...).
3.2 PRÒRROGA D’OBRES
Expedient número 18/2018. (...) en representació de Dorseran Serveis de la Construcció, SL,
per a la pròrroga de la llicència d’obres número 54/2007, per a la construcció d’un edifici
plurifamiliar entre mitgeres (...) al carrer de la Indústria. D’acord amb l’informe de
l’arquitecta tècnica municipal de 5 de maig de 2018. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, concedeix (...) en representació de Dorseran Serveis de la Construcció, SL una
pròrroga fins el 7 de juny de 2019 a la llicència esmentada.
3.3 LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ
Expedient número 8/2017. (...) en representació de Madel Air Technical Diffusion, SA per a
la construcció d’una nau de fabricació de reixes difusors d’aire i emmagatzematge de peces
metàl·liques (2a fase) al carrer el Pont de les Bruixes– polígon industrial la Gavarra. Atès el
certificat de final d’obra de 12 de febrer de 2018. Atès l’informe de l’arquitecta tècnica
municipal de 5 de juny de 2018. Atès que la superfície útil de la nau és de 5.495,60 m2. La
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar la llicència de primera ocupació.
4. INFORMES

4.1 Segons l’informe de Serveis Socials i atesa la necessitat de cobrir a les treballadores
familiars (...) durant el període de vacances. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat,
adopta els acords: Contractar, amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte temporal a temps
parcial (...) com a treballadora familiar, per cobrir els períodes de vacances (...). Notificar la
part dispositiva de l’acord a la interessada.
4.2 Segons l’informe de l’arxivera municipal, de 31 de maig de 2018, relatiu a la proposta
d’adhesió al model de Quadre de classificació d’ajuntaments i consells comarcals (QdCAC)
de la Generalitat de Catalunya i l’adopció del Quadre de tipus de documents de la Generalitat
de Catalunya. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’informe íntegrament.
4.3 Segons l’informe desfavorable de l’arquitecta tècnica municipal, de 5 de juny de 2018,
relativa a la llicència d’obres número 28/2018 per fer un gual al carrer de Joan Maragall (...).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’informe de l’arquitecta tècnica municipal
íntegrament i denega la llicència del gual (...).
4.4 Segons l’informe de l’alcalde relatiu a la petició del personal adscrit al servei de
l’Ajuntament sobre la possibilitat de portar a terme l’horari d’estiu (...). La Junta de Govern
Local, per unanimitat, adopta els acords: Establir l’horari d’estiu per a tot el personal de
l’Ajuntament (...) excepte al personal adscrit al servei de la Policia Local. Concedir un
incentiu de productivitat per l’import proporcional (...) al personal al servei de la Policia
Local, amb càrrec al capítol 1 del Pressupost de despeses, retribucions complementàries.
Notificar la part dispositiva de l’acord a tot el personal de l’Ajuntament.
4.5 Segons l’informe de Serveis Socials, de 21 de desembre de 2017, relatiu a
l’empadronament de la família (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
empadronar la família (...).
4.6 Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 14 de maig de 2018, relatiu a la llicència de
segregació de les parcel·les del carrer de Jacint Verdaguer (...). La Junta de Govern Local, per
unanimitat, considera innecessària la llicència de segregació de les esmentades parcel·les.
4.7 Segons l’informe del responsable del Servei d’assistència tècnica de la Regidoria de Medi
Ambient, relatiu a la suspensió dels objectius de qualitat acústica en determinades activitats
culturals durant l’any 2018, en concret del 30 de juny de 2018 fins l’1 de gener de 2019, per
garantir el compliment de l’Ordenança municipal reguladora del soroll i de les vibracions al
municipi. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova íntegrament l’informe.
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
5.1 S’aprova el pressupost presentat per la Regidoria de Festes per a l’activitat de la Festa
Major de 2018, per import de 64.743,30 euros, amb consignació específica en el Pressupost
municipal vigent, partida de despesa 338 – 2260901.
5.2 S’aprova la despesa presentada per la regidora de Joventut, relativa a les Nits de piscina
del mes de juliol, per 2.661,20 euros amb consignació específica en el Pressupost municipal
vigent, partida de despesa 3341 – 226099.

5.3 S’aprova la despesa presentada pel regidor de Benestar i Família, per programar el Juliol
Jove 2018, per import de 780 euros amb consignació específica en el Pressupost municipal
vigent, partida de despesa 231 - 2269005.
5.4 S’aprova la despesa presentada per la regidora de Cooperació i Solidaritat, per cobrir les
despeses de dos bitllets d’avió d’anada i tornada a Tinduf (Algèria), per import de 1.331
euros, perquè dues famílies acullin un infant dins del programa Vacances en Pau que porta a
terme l’Associació Cooperació Osona – Sàhara, amb consignació específica en el Pressupost
municipal vigent, partida de despesa 338 – 2260904.
5.5 S’aprova la despesa presentada pel regidor de Cultura, relativa a la sortida cultural i
intercanvi amb la Coral de Berriobeiti, el 9 i 10 de juny, per import de 1.485 euros, amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 338 – 2260905.
5.6 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 134,64 euros, per formació a l’IES Manlleu amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 24,73 euros, a abonar directament a l’escola Sagrats
Cors amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 23148000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 92,58 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 (...) de 178,10 euros, per transport a abonar directament a
Serveis Socials amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 424,40 euros, pel subministrament de gas a abonar
directament a Serveis Socials amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent,
partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 56,25 euros, pel Casal d’estiu amb consignació
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 154,56 euros, pel subministrament de gas a abonar
directament a Serveis Socials amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent,
partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 157 euros, per aliments frescos i butà a abonar
directament a Serveis Socials amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent,
partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 135 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 (...)de 3.359,25 euros, per les beques d’esports a gestionar per
Serveis Socials amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 231-48000.

Les prestacions resten sotmeses al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries, segons
l’article 8, de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic. Notificar la part
dispositiva dels acords.
5.7 S’aprova la despesa presentada per l’alcalde relativa a la millora de competències en el
lloc de treball (...) al curs de formació en Assistència a la Direcció, estudis oficials que es
cursen a través de l’Institut Obert de Catalunya, per import de 138,90 euros amb consignació
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 16201. S’acorda fer
efectiu l’import del curs de 138,90 euros, en concret abonar el 50 % el mes de juny de 2018.
5.8 S’aprova la despesa presentada per l’alcalde, relativa als honoraries tècnics per a la
redacció del Projecte bàsic i executiu de l’obra per a la instal·lació d’un muntacàrregues al
Casal Francesc Macià, per 2.420 euros (IVA inclòs), amb consignació específica en el
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 22702.
5.9 S’aprova la despesa presentada per l’alcalde, relativa a la diagnosi de l’edifici del Palau
dels Comtes per import de 4.719 euros (IVA inclòs), amb consignació específica en el
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 22702.
5.10 S’aprova la despesa presentada per l’alcalde, relativa als honoraris que corresponen al
recurs contenciós administratiu número 456/2017 (...) interposat per IGE BCN, SL, contra
l’acord de la Junta del Govern Local, de 21 de setembre de 2017, del bufet d’advocats
Subirachs Advocats, SLP, per 14.391,06 euros (IVA inclòs). (...) amb consignació específica
en el Pressupost municipal vigent, en concret a la partida de despesa 920 - 22604.
5.11 S’aprova la despesa presentada per l’alcalde, relativa als honoraris que corresponen al
recurs contenciós administratiu número 120/2017 (...) interposat per (...) contra l’acord de la
Junta del Govern Local, de 18 de febrer de 2016, del bufet d’advocats Subirachs Advocats,
SLP, per 7.260 euros. (...) amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent,
partida de despesa 920 - 22604.
5.12 S’aprova la despesa presentada pel regidor de Qualitat Urbana i Mobilitat, relativa a
l’adquisició de fitons i d’un mirall per a l’aparcament del carrer de Sant Josep, a l’empresa
Acrudor per 738,10 euros (IVA inclòs), amb consignació específica en el Pressupost
municipal vigent, partida de despesa 1533 – 210000.
5.13 S’aprova la despesa presentada pel regidor de Qualitat Urbana i Mobilitat, relativa a
l’adquisició d’uns reductors de velocitat per a la zona del parc del Pla del Mestre, a l’empresa
Happy Ludic, per 531,19 euros (IVA inclòs), amb consignació específica en el Pressupost
municipal vigent, partida de despesa 1533 – 210000.
5.14 S’aprova la despesa presentada pel regidor de Qualitat Urbana i Mobilitat, relativa a
l’adquisició de fitons i d’un mirall per l’aparcament del carrer de Sant Josep i senyalitzar els
carrers de la Font Calenta i de l’Hospital, a l’empresa Tràfic i Serveis per 482,07 euros (IVA
inclòs), amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa
1533 – 210000.

5.15 S’aprova la despesa presentada per l’alcalde, relativa a l’Estudi de l’estat actual dels
elements patrimonials de la Cira, per part d’Anna Chávez Calm, per 1.694 euros (IVA inclòs)
amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 1533 –
61904.
5.16 S’aprova la despesa presentada per l’alcalde, relativa a unes hores de consultoria
d’Annexa per a la formació del personal de l’Ajuntament, per part de l’empresa Semic, per
import de 3.327,50 euros (IVA inclòs) amb consignació específica en el Pressupost municipal
vigent, en concret a la partida de despesa 920 – 22706.
6. APROVAR, SI ESCAU, LES CERTIFICACIONS D’OBRES
Atesa la certificació número 1 de l’obra denominada Pavimentació de la part baixa del carrer
de l’Hospital, per import de 58.345,20 euros, presentada per l’empresa Obres i Serveis
Presseguer, SL (...) amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 1532 – 61902. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova íntegrament la
certificació.
7. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT
D’AJUTS SOCIALS PER ACTIVITATS ESPORTIVES DINS EL PROGRAMA
ESPORT PER A TOTHOM PER A FAMÍLIES RESIDENTS A CENTELLES
REDACTADES PELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar les Bases reguladores
per a l’atorgament d’ajuts socials per a activitats esportives dins el programa Esport per a
tothom per a famílies residents a Centelles, redactades pels Serveis socials municipals i
l’annex número 1. Que es publiquin al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament.
8. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ CASAL D’ESTIU PER PORTAR A TERME EL
CASAL D’ESTIU DE L’ANY 2018
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació Casal d’Estiu de Centelles per portar a terme
el Casal d’estiu de l’any 2018. Aprovar una aportació econòmica inicial de 13.500 euros en
concepte d’organització del Casal, a càrrec de la partida 323 – 2269903 del Pressupost
municipal de 2018. La regidora de Benestar Social és l’encarregada de donar els ajuts a les
famílies amb necessitats específiques per cobrir les quotes d’inscripció (...). Cal presentar un
certificat de la totalitat d’ingressos i de despeses del Casal d’estiu i una factura per l’import
final acordat. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que calgui.
Notificar la part dispositiva de l’acord.
9. APROVAR, SI ESCAU, ELS EXPEDIENT PER A LA SOL·LICITUD PER A LA
BONIFICACIÓ
DE
LA
TAXA
DE
RECOLLIDA
DOMICILIÀRIA
D’ESCOMBRARIES, EXERCICI 2018
Segons les sol·licituds presentades per a la bonificació de la Taxa de recollida domiciliària
d’escombraries números (...). Segons l’informe de la treballadora social i de la regidora de

Benestar Social. Atès que l’Ordenança fiscal de la Taxa de la recollida domiciliària
d’escombraries permet fer la bonificació del 50% al 10% segons els ingressos, els supòsits
previstos en l’article 5è i l’informe dels Serveis Socials. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, adopta els acords: Aprovar íntegrament l’informe de la treballadora social.
Estimar les bonificacions de la Taxa de recollida domiciliària d’escombraries (...). Desestimar
la bonificació per a l’any 2018 a l’expedient (...). Desestimar la bonificació per a l’any 2018 a
l’expedient número (...) per ser deutor de l’Ajuntament. Per fer les bonificacions per a l’any
2018 es tindran en compte les rendes per patrimoni. Notificar l’acord a l’Organisme de
Gestió Tributària perquè faci les bonificacions a tots els expedients.
10. RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚM. 81 I 85 DE L’ANY 2018
Segons els Decrets de l’Alcaldia números 81 i 85 de l’any 2018. La Junta de Govern Local,
per unanimitat, els ratifica íntegrament.
Es declara la urgència dels punts següents:
a)APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SERVEI PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIES
D’ALTA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA TIPUS LED PELS CARRERS DE
COLLSUSPINA, DE SANTA ANNA, DE SANT CRISTÒFOL, DEL PASSATGE DE
COLLSUSPINA, DE L’HOSPITAL I DE SANT ANTONI DEL NUCLI ANTIC DEL
PLA DE BARRIS
Estem davant un contracte d’obra menor, ja que no supera els 15.000 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 (...). El contracte menor de servei es justifica per la necessitat de la substitució de les
antigues lluminàries de l’eix comercial comprès entre els carrers de Collsuspina, de Santa
Anna, de Sant Cristòfol, del passatge de Collsuspina, de l’Hospital i de Sant Antoni del nucli
antic del Pla de barris. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords següents:
Adjudicar el contracte menor de servei a l’empresa Salvi, SL pel preu cert de 14.775,20 euros,
IVA inclòs, amb càrrec a la partida 165 - 61900 del Pressupost municipal de l’exercici 2018.
(...) L’empresa adjudicatària ha d’adoptar totes les mesures necessàries per al compliment de
les obligacions (...).El contracte menor es publicarà en el perfil del contractant (...). Facultar
l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part
dispositiva de l’acord.
b)APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SERVEI PEL SUBMINISTRAMENT DELS MATERIALS PER UNA INSTAL·LACIÓ
SOLAR D’AUTOCONSUM A LA COBERTA DEL CENTRE D’ADULTS
Segons l’informe de l’enginyer municipal, de 5 de juny de 2018, relatiu a l’adjudicació del
Contracte menor de servei pel subministrament dels materials per una instal·lació solar
d’autoconsum a la coberta del Centre d’adults. El secretari es reitera que si la Generalitat de
Catalunya no fa efectiva la quantitat del Pla de barris, en els terminis establertes afectarà a la
Tresoreria de l’Ajuntament. Estem davant un contracte d’obra menor, ja que no supera els

15.000 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 majoria absoluta,
adopta: Adjudicar el contracte menor de servei a l’empresa Albasolar Energy, SL, pel preu
cert de 8.798,93 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 920 – 61901 del Pressupost
municipal de l’exercici 2018. L’empresa adjudicatària ha d’adoptar totes les mesures
necessàries per al compliment de les obligacions (...). El contracte menor es publicarà en el
perfil del contractant (...). Facultar l’alcalde per a signatura de la documentació que sigui
necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
c) APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SERVEI PEL SUBMINISTRAMENT D’UN FORN DE CERÀMICA AL CENTRE
D’ADULTS
Segons l’informe de l’enginyer municipal, de 5 de juny de 2018, relatiu a l’adjudicació del
Contracte menor de servei pel subministrament d’un forn de ceràmica al centre d’adults. El
secretari es reitera que si la Generalitat de Catalunya no fa efectiva la quantitat del Pla de
barris, en els terminis establertes afectarà a la Tresoreria de l’Ajuntament. Estem davant un
contracte d’obra menor, ja que no supera els 15.000 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 majoria absoluta, adopta: Adjudicar el contracte menor de servei
a l’empresa Angela Colls pel preu cert de 6.728,65 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida
920 – 61902 del Pressupost municipal de l’exercici 2018. L’empresa adjudicatària ha
d’adoptar totes les mesures necessàries per al compliment de les obligacions (...). El contracte
menor es publicarà en el perfil del contractant (...). Facultar l’alcalde per a la signatura de la
documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
d) APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA PER A
L’ENDERROC DE L’ESTACIÓ TRANSFORMADORA DE LA CIRA
Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 4 de juny de 2018, relatiu a l’adjudicació del
Contracte d’obra per a l’enderroc de l’estació transformador de la Cira. El secretari es reitera
que si la Generalitat de Catalunya no fa efectiva la quantitat del Pla de barris, en els terminis
establertes afectarà a la Tresoreria de l’Ajuntament. Estem davant un contracte d’obra, ja que
no supera els 40.000 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 (...). El contracte menor d’obra es justifica per
la necessitat de l’enderroc de l’estació transformadora de la Cira. La Junta de Govern Local,
per unanimitat, adopta els acords: Adjudicar el contracte menor d’obra a l’empresa
Construccions Casellas Ciuró, SL pel preu cert de 13.830,30 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
la partida 1533 - 61903 del Pressupost municipal de l’exercici 2018. L’empresa adjudicatària
ha d’adoptar totes les mesures necessàries per al compliment de les obligacions (...). El
contracte menor es publicarà en el perfil del contractant (...). Facultar l’alcalde per a la
signatura de la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.

e)APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA PER A LA
RESTAURACIÓ DEL SAFAREIG I DE LA FONT DE LA CIRA
Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 31 de maig de 2018, relatiu a l’adjudicació del
Contracte d’obra per a la restauració del safareig i de la font de la Cira. El secretari es reitera
que si la Generalitat de Catalunya no fa efectiva la quantitat del Pla de barris, en els terminis
establertes afectarà a la Tresoreria de l’Ajuntament. Estem davant un contracte d’obra, ja que
no supera els 40.000 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 (...). El contracte menor d’obra es justifica per
la necessitat de la restauració del safareig i de la font de la Cira. La Junta de Govern Local,
per unanimitat, adopta els acords: Adjudicar el contracte menor d’obra a l’empresa
Construccions Casellas Ciuró, SL pel preu cert de 14.332,45 euros, IVA inclòs amb càrrec a
la partida 1533 – 61904 del Pressupost municipal de l’exercici 2018. L’empresa adjudicatària
ha d’adoptar totes les mesures necessàries per al compliment de les obligacions (...). El
contracte menor es publicarà en el perfil del contractant (...). Facultar l’alcalde per a la
signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
f) APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ
EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES
EXTERNES (NO CURRICULARS) AMB LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA
AUTÒNOMA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE CENTELLES
Segons el Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes (no curriculars) amb la fundació Universitària Autònoma de Barcelona
i l’Ajuntament de Centelles. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:
Aprovar el Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes (no curriculars) amb la fundació Universitària Autònoma de Barcelona
i l’Ajuntament de Centelles. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 330 – 2260903 del
Pressupost municipal de l’exercici 2018. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la
documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
g) APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES
ENTITATS LOCALS PER PORTAR A TERME L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
OCUPACIÓ PER A LA INDÚSTRIA LOCAL A OSONA 2018 - 2020
Segons el Conveni de col·laboració entre les entitats locals per portar a terme l’execució del
projecte Ocupació per a la indústria local a Osona 2018 – 2020. La Junta de Govern Local,
per unanimitat, adopta els acords: Aprovar el Conveni de col·laboració entre les entitats locals
per portar a terme l’execució del projecte Ocupació per a la indústria local a Osona 2018 –
2020. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària.
Notificar la part dispositiva de l’acord.
h)APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL TERRENY
SITUAT AL CARRER DE SANT JOSEP 25 – 35, PROPIETAT DE DORSERAN,
SERVEIS DE LA CONSTRUCCIÓ, SL, PER APARCAMENT PÚBLIC

Per manca de documentació es deixa l’assumpte sobre la taula.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

