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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 13 DE 
MARÇ DE 2019 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, 
DE PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

 
Sessió número: 5. Caràcter: ordinària. Data: 13/3/2019. 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 27 DE FEBRER DE 

2019 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del 27 de febrer de 2019 que 
s’aprova per unanimitat. 

 
2. LLICÈNCIES 

 
Segons els expedients tramitats la Junta de Govern Local, per majoria unanimitat, acorda 
concedir la llicència per a les actuacions urbanístiques esmentades a continuació (...): 

 
2.1 Expedient número 2413-0032/2018 (...) en representació d’Eix Estels, SL, pel reforç      

estructural d’un forjat i la reparació de la coberta, al mas Banyeres. No obstant, es 
condiciona al compliment de la normativa vigent.  
 

2.2 Expedient número 2414-0011/2019 (...) per arranjar la cuina, el bany i col·locar mosaic, 
al carrer de Miquel Pratmarsó.  

 
2.3 Expedient número 2414-0024/2019 (...) per construir una piscina prefabricada de plafons 

d’ús privat, al carrer de Jesús.  
 

2.4 Expedient número 2413-0011/2018 (...) per l’ampliació de l’habitatge unifamiliar aïllat, 
al carrer de Sant Ferran. El 18 de desembre de 2018, se li va requerir perquè portés la 
documentació (...). La Junta de Govern Local, unanimitat, adopta: Requerir a (...) perquè 
en el termini de dos mesos des de la recepció de l’acord presenti la documentació per 
seguir la tramitació de la Llicència (...). Notificar la part dispositiva de l’acord. 

 
2.5 Expedient número 2413-0013/2018 (...) en representació de la Parròquia de Centelles, 

per a la construcció d’estructura i tancaments d’una caixa escènica, al carrer del Marquès 
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de Peñaplata. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar la llicència de 
primera ocupació. 

 
2.6 Expedient número 2363-0001/2019 (...) comunica que té una discapacitat i sol·licita que 

es pinti una plaça d’aparcament al carrer de l’Hospital i que es desplacin els contenidors 
de les escombraries per millorar la seva mobilitat. (...) La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, acorda que es pinti la plaça d’aparcament (...).  
 

3. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR PER A LES TASQUES DE 
REVISIÓ, POSADA EN MARXA I MANTENIMENT ESPECIALITZAT DE LES 
PISCINES D’ESTIU DE L’ANY 2019 (EXPEDIENT NÚMERO 1411-0001/2019) 

 
Atès que estem davant un contracte d’obra menor, (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 (...). Atès que hi ha consignació específica en el 
Pressupost municipal vigent, en concret a la partida de despesa 342 – 212001.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Adjudicar el contracte a Líquid 
Disseny i Construcció de Piscines, SL per portar a terme la Revisió, posada en marxa i 
manteniment de les dues piscines públiques d’estiu, per 10.971,07 euros (IVA inclòs).  
Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 342-212001 del Pressupost municipal de 
2019. Facultar l’alcalde per la signatura de tota la documentació que sigui necessària. 
Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades.  

 
4. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SOCORRISME DE LA 

PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU DE 2019 (EXPEDIENT NÚM. 1411-0002/2019) 
 

Atès que estem davant un contracte d’obra menor, (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 unanimitat, adopta:  Adjudicar a Catalonia 
Water Safety, SL per portar a terme la prestació de servei de socorrisme, per 
13.421,10euros (IVA exclòs). L’import de l’IVA, el 21 %, és de 2.818,43 euros, del 8 de 
juny al 8 de setembre. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 342-212001 del 
Pressupost municipal de 2019 (...). Facultar l’alcalde per la signatura la documentació 
necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades.  

  
5. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT PER AL 
SEGUIMENT SOCIAL DEL REALLOTJAMENT DE LES FAMÍLIES AMB 
RECURSOS MOLT LIMITATS I/O PROVINENTS DE DEMANDA DE LES 
ADMINISTRACIONS LOCALS (EXPEDIENT NÚM. 2868-0002/2019) 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:  Aprovar el Conveni de 
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament per al 
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seguiment socials del reallotjament de les famílies amb recursos molt limitats i/o 
provinents de demanda de les Administracions Locals (Expedient núm. 2868-0002/2019). 
Facultar a l’alcalde per a la documentació que sigui necessària. Notificar la part 
dispositiva de l’acord. (...). 

 
6. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE L’OBRA DE 
PAVIMENTACIÓ DE L’ESPLANADA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
(EXPEDIENT NÚM. 2383-0001/2019). 

 
Atès l’informe de l’arquitecta municipal, en relació a l’adjudicació d’obra de 
Pavimentació de l’esplanada de davant del Cementiri municipal (...). Atès que el valor 
estimat del contracte és de 22.444,31 euros, IVA exclòs, segons el pressupost de la 
Memòria valorada de gener de 2019 i, per tant, inferior a 40.000 euros (...). Atès que 
s’han presentat dues ofertes, en concret: Construccions Casellas Ciuró, SL per 19.695 
euros (IVA exclòs). Obres i Serveis Presseguer, SL per 20.025 euros (IVA exclòs). Atès 
que la duració del contracte és inferior a un any (...). 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar la contractació, 
mitjançant un contracte menor de l’obra de Pavimentació de l’esplanada de davant del 
Cementiri municipal, que consta a l’expedient número 2383-0001/2019, per import de 
19.695,80 euros (IVA exclòs) a l’empresa Construccions Casellas Ciuró, SL. Facultar 
l’alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària (...). 

 
7. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 

 
7.1 Expedient número 1343-0002/2019 
 
S’aprova ¡el pressupost presentat per l’alcalde per a la compra d’un plotter a l’empresa 
Inducontrol, per import de 3.295,68 euros (IVA inclòs). Amb consignació pressupostària 
específica i suficient al Pressupost municipal, aplicacions 920 – 62609. 
 
7.2 Expedient número 2864-0004/2019 
 
7.2.1 Ajut econòmic número 8/2019 
 
S’aprova per unanimitat (...) la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de 
la treballadora social i del regidor de Benestar Social, de 172,44 euros i de 112,45 euros, a 
abonar directament a l’Electracomercial Centelles, SLU i pel lloguer a abonar directament 
a Adigsa. Amb consignació pressupostària al Pressupost municipal, 231 – 480000. 
 
7.2.2 Ajut econòmic número 9/2019 
 
S’aprova per unanimitat (...) la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de 
la treballadora social i del regidor de Benestar Social, import de 12 euros, per a la 
renovació del DNI que gestionarà directament els Serveis Socials. Amb consignació 
pressupostària al Pressupost municipal, 231 – 480000. 
 
7.2.3 Ajut econòmic número 10/2019 
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S’aprova per unanimitat (...) la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de 
la treballadora social i del regidor de Benestar Social, de 480 euros, per les despeses de 
menjar que gestionarà directament els Serveis Socials.  Amb consignació pressupostària al 
Pressupost municipal,  231 – 480000. 
 
7.2.4 Ajut econòmic número 11/2019 
 
S’aprova per unanimitat (...) la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de 
la treballadora social i del regidor de Benestar Social, de 85 euros, a abonar directament a 
Sorea, SA. Amb consignació pressupostària al Pressupost municipal, 231 – 480000. 
 
7.2.5 Ajut econòmic número 24/2019 
 
S’aprova per unanimitat (...) la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de 
la treballadora social i del regidor de Benestar Social, de 300 euros, a abonar directament 
a la Residència Sant Gabriel. Amb consignació pressupostària al Pressupost municipal, 
231 – 480000. 
 
7.2.6 Ajut econòmic número 25/2019 
 
S’aprova per unanimitat (...) la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de 
la treballadora social i del regidor de Benestar Social, de 210 euros, a abonar directament 
a Pepeta Vilaró, SL. Amb consignació pressupostària al Pressupost municipal, 231 – 
480000. 
 
7.2.7 Ajut econòmic número 26/2019 
 
S’aprova per unanimitat (...) la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de 
la treballadora social i del regidor de Benestar Social, de 144,78 euros, pel lloguer a 
abonar directament a Adigsa. Amb consignació pressupostària al Pressupost municipal, 
231 – 480000. 
 
7.2.8 Ajut econòmic número 27/2019 
 
S’aprova per unanimitat (...) la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de 
la treballadora social i del regidor de Benestar Social, de 300 euros, pel lloguer a abonar 
directament a l’usuari. Amb consignació pressupostària al Pressupost municipal, 231 – 
480000. 
 
7.2.9 Ajut econòmic número 28/2019 
 
S’aprova per unanimitat (...) la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de 
la treballadora social i del regidor de Benestar Social, de 80 euros, pel lloguer a abonar 
directament a abonar directament a l’Electracomercial Centelles, SLU. Amb consignació 
pressupostària al Pressupost municipal, 231 – 480000. 
 
7.2.10 Ajut econòmic número 29/2019 
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S’aprova per unanimitat (...) la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de 
la treballadora social i del regidor de Benestar Social, de 180 euros, per la reparació de 
caldera a abonar directament a l’usuari. Amb consignació pressupostària al Pressupost 
municipal, 231 – 480000. 
 
7.2.11 Ajut econòmic número 30/2019 
S’aprova per unanimitat (...) la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de 
la treballadora social i del regidor de Benestar Social, de 235,40 euros, pel deute escolar a 
abonar directament a l’escola Ildefons Cerdà. Amb consignació pressupostària al 
Pressupost municipal, 231 – 480000. 
 

8. APROVAR, SI ESCAU, LA MEMÒRIA DE L’ARXIU MUNICIPAL DE L’ANY 
2018 (EXPEDIENT NÚMERO 1285-0001/2019) 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la Memòria del Servei d'Arxiu 

municipal de l'any 2018. 
 
9. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ  AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE EL MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME (DIRECCIÓ 
GENERAL DE 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 
(EXPEDIENT NÚM. 1376-0002/2019) 

 
(...) La Junta de Govern Local, unanimitat, adopta els acords: Aprovar l’Adhesió  al 
Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (Direcció 
General de 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 ala signatura de tota la documentació que sigui necessària.  Notificar la part 
dispositiva de l’acord.  

 
10. APROVAR, SI ESCAU, L’INFORME DIAGNOSI EDUCATIVA I CULTURAL DE 

CENTELLES 2018 PRESENTAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
(EXPEDIENT NÚM. 2749-0001/2018) 

 
Segons l’informe Diagnosi educativa i cultural de Centelles 2018, presentat per la 
Diputació, Serveis d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports (Expedient núm. 
2749-0001/2018). La Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aprova íntegrament.  

 
11. TEMES URGENTS 
 
S’aprova per unanimitat la urgència del tema següent  
 
APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CENTELLES PER A LA CESSIÓ DE LA 
GESTIÓ DE L’ÚS DE TRES HABITATGES DE TITULARITAT PÚBLICA 
ADMINISTRATS PER L’AGÈNCIA 
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(...)  La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar el Conveni 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament per a la cessió i gestió de l’ús 
de tres habitatges de titularitat pública administrats per l’Agència. Facultar a l’alcalde per 
a la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord. (...)  

 
 

a) i, en el cas que no es produeixi,  haurà de comunicar a l’altra part la seva intenció de 
resoldre anticipadament el conveni, amb una antelació mínima de 15 dies. 

 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria estenc aquesta acta.  


