
EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 13 DE 
FEBRER DE 2019 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)  
 
Sessió número: 3. Caràcter: ordinària. Data: 13/2/2019. Horari: de 20 a 21 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 
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde  
 
Francesc d’A. Serras Ortuño, secretari 
El president obre la sessió. 
 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 30 DE GENER DE 

2019 
 

(...) L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del dia  30 de gener  que 
s’aprova per unanimitat, amb la modificació proposada per Cristina Ciudad Fernández.  

 
2. LLICÈNCIES 
 
Segons l’expedient tramitat com a conseqüència de les sol·licituds presentades i d’acord amb 
els informes tècnics i jurídics. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir 
les llicències per a les actuacions urbanístiques que s’esmentaran a continuació: 

 
Expedient número 2413-0005/2019. Electradistribució Centelles, SL, per fer unes rases 
per a la instal·lació d’una línia de mitja tensió i construir una Estació transformadora, al carrer 
dels Comtes de Centelles. No obstant es condiciona al compliment de la normativa vigent.  

 
Expedient número 2413-0007/2019. (...) en representació de la Comunitat de propietaris, per 
reforçar el terrat i pintar la façana, al carrer Nou. No obstant es condiciona al compliment de 
la normativa vigent. 
 
Expedient número 2414-0004/2019. (...) per canviar la canal i netejar la teulada, al carrer del 
Socós. No obstant es condiciona al compliment de la normativa vigent. 

 
Expedient número 2414-0006/2019. (...) per canviar la porta d’entrada del garatge i suprimir 
un graó interior, a la ronda de les Tàpies. 
 
Expedient número 2414-0008/2019. (...) per arranjar la xemeneia de la teulada, al carrer de 
les Violetes.  
 
Expedient número 2414-0009/2019. Electradistribució Centelles, SLU per instal·lar una 
línia de baixa tensió 400W des de l’Estació transformadora 12 Santa Coloma fins al carrer de 



Santa Coloma, 19 i estesa de tubs al carrer de Descatllart. No obstant es condiciona al 
compliment de la normativa vigent. 
 
Expedient número 2414-0010/2019. (...) per pintar una ratlla groga davant de la porta del 
garatge, al carrer de Descatllart. 

 
Expedient número 2414-0077/2018. (...) per construir un porxo a l’habitatge, a l’avinguda de 
Rodolf Batlle. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar el final d’obra. 

 
Expedient número 2542-0001/2019 (...) sol·licita la transmissió del Permís ambiental 
municipal del bar restaurant, al carrer de Josep Anselm Clavé. (...) La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, autoritza el permís (...). 
 
3. APROVAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD DE RECURS DE CATÀLEG DE 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2019 (Expedient número 2240-0005/2019) 
 
Atès que el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona és un instrument vertebrador de la 
cooperació local cada any als governs locals de la demarcació de Barcelona. El catàleg 
presenta serveis d’assessorament i d’ajut econòmic. El nou catàleg per l’any 2019 hi ha la 
possibilitat de demanar l’ajut d’assessorament sobre la Consultoria en la gestió i càlcul de la 
nòmina dels ens locals des de l’Àrea de Presidència i concretament del Servei de Millora de la 
gestió pública. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la sol·licitud del recurs i 
el tràmit a través del portal electrònic de la Diputació de Barcelona.  
 
4. APROVAR, SI ESCAU, L’INFORME RELATIU A LA RETIRADA DELS NIUS 

D’ORENETES DE L’IMMOBLE DEL CARRER DEL SOCÓS (Expedient número 
2475-0001/2019) 
 

Segons l’informe del Servei d’assessorament tècnic de medi ambient, relatiu a la retirada dels 
nius d’orenetes de l’immoble del carrer del Socós.(...) Un cop valorada la sol·licitud, revisada 
la informació disponible i revisada la legislació vigent (...) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: L’Ajuntament no té competències per 
autoritzar la retirada dels nius. En data de 31/7/2018 es va rebre un ofici del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya on s’informava de la normativa vigent 
(...). La persona interessada s’ha d’adreçar als serveis territorials del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (...) per  sol·licitar l’autorització. (...) 
 
5. APROVAR, SI ESCAU, LA DONACIÓ DE DOCUMENTS REALITZADA PER 

JOSEP M. FONT LLOVET I TOMÀS FONT LLOVET A FAVOR DE 
L’AJUNTAMENT (Expedient número 1573-0003/2018) 
 

Segons l’informe de l’arxivera municipal, relatiu a la donació de documents realitzada per 
Josep M. Font Llovet i Tomàs Font Llovet a favor de l’Ajuntament (...). La Junta der Govern 
Local, per unanimitat, adopta els acords: Acceptar la donació l’Ajuntament de Centelles 
quedarà condicionat a destinar els documents al servei públic (...). Fer constar la pertinença 
dels documents i biblioteca al Fons Josep Maria Font i Rius, fent constar la seva procedència, 
en qualsevol acte de comunicació o ús.(...). Notificar la part dispositiva de l’acord.  



 
6. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
Expedient número 2993. Arrendament d’ús de béns de tercers (...) en qualitat 
d’arrendadora del solar de la seva propietat situat davant de la zona esportiva municipal (...) 
sol·licita un augment de la renda de 2017 (en base a l’increment  de l’IPC) (...) La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, accepta l’increment. 
 
Expedient número 2993. Arrendament d’ús de béns de tercers (...) en qualitat 
d’arrendador del local de la seva propietat situat a la rambla del Camp de l’Aigua per poder 
exposar pessebres durant la campanya de Nadal, per import de 300 euros amb consignació 
pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 920 - 
22699. La Junta de Govern Local, per unanimitat, l’accepta.  
 
Expedient número 1343-0001/2019 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa per a la renovació de la 
subscripció anual del programa Autodesk, per import de 2.080 euros presentat per l’alcalde 
amb consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, aplicacions 920 
– 21600. 

 
Expedient número 1343-0002/2019 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa de la substitució de 3 equips 
informàtics de l’Àrea de secretaria, per 4.070,73 euros (IVA inclòs) i un equip per l’Àrea de 
serveis tècnics per 1.345,59 euros (IVA inclòs). Segons el pressupost presentat per l’alcalde 
amb consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, aplicacions 920 
– 62600. 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa per a la compra d’un plotter a 
l’empresa Inducontrol, per 3.008,54 euros (IVA inclòs). Segons el pressupost presentat per 
l’alcalde amb consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, 
aplicacions 920 – 62609. 

 
Ajut econòmic número 13/2019 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic número 13/2019, de 183 
euros amb l’informe favorable de la treballadora social i del regidor de Benestar Social, per a 
la reparació de la caldera a abonar amb consignació pressupostària específica i suficient al 
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 

 
Ajut econòmic número 14/2019 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic número 14/2019, de 370 
euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la treballadora 
social i del regidor de Benestar Social, amb consignació pressupostària específica i suficient 
al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
Ajut econòmic número 15/2019 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic número 15/2019, de 45 
euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la treballadora 



social i del regidor de Benestar Social, per alimentació amb consignació pressupostària 
específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
Ajut econòmic número 16/2019 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic número 16/2019, de 229,29 
euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la treballadora 
social i del regidor de Benestar Social a abonar directament a l’Electracomercial Centelles, 
SLU amb consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa per import de 49 euros 
presentada per la treballadora de l’Espai Jove en referència al Cau de bruixes 2019, amb 
consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, aplicacions 338 – 
2260905. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria estenc aquesta acta.  
 
 
 
 

 


