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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15 DE 
GENER DE 2019 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: 15/1/2019. 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 
Josep Paré Aregall, tinent 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 12 DE DESEMBRE DE 

2018 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del 12 de desembre de 2018  
que s’aprova per unanimitat.  
 

2. LLICÈNCIES 
 

Segons l’expedient tramitat la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir la 
llicència per a les actuacions urbanístiques esmentades a continuació (...).  
 

2.1. Expedient número 2413-0029/2018. (...) per a la construcció de dos habitatges 
unifamiliars adossats, al carrer de Puigsagordi (...). Es condiciona al compliment de la 
normativa vigent. Cristina Ciudad Fernández s’absté en la deliberació i la votació per 
ser part interessada.  

 
2.2. Expedient número 2413-0030/2018 (...) en representació de Construgestió 

Kartuk, SL, per construir un habitatge unifamiliar, al carrer de l’Onze de Setembre. 
Es condiciona al compliment de la normativa vigent. 
 

2.3. Expedient número 2413-0003/2019 (...) per rehabilitar la coberta i canviar la fusteria 
exterior, al carrer de Mossèn Jacint Verdaguer.  
 

2.4. Expedient número 2413-0004/2019 (...) per construir un porxo, al carrer de la Saleta 
de la urbanització de Sant Pau.  

 
2.5. Expedient número 2414-0071/2018 (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa 

i reparar la teulada, al carrer de les Violetes.  
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2.6. Expedient número 2414-0086/2018 (...) per pintar la línia groga davant de la porta 
del garatge, al carrer de Santa Coloma. 

 
2.7. Expedient número 2414-0088/2018 (...) per pintar la façana de color terrós, al carrer 

del Bisbe Joan Perelló. 
 

2.8. Expedient número 2414-0089/2018. Nedgia Catalunya, SA per fer una rasa per a la 
connexió de servei, al carrer dels Curtidors. Es condiciona al compliment de la 
normativa vigent.  

 
2.9. Expedient número 2414-0091/2018 (...) en representació de la Societat Coral la 

Violeta, per restaurar la façana principal, al carrer de Josep Anselm Clavé. Es 
condiciona al compliment de la normativa vigent. 

 
2.10. Expedient número 2414-0092/2018 (...) per repassar una part de la teulada i canviar 

la banyera per un plat de dutxa, al carrer de Collsuspina.  
 

2.11. Expedient número 2414-0097/2018 (...) en representació de Dorseran Serveis de 
la Construcció, SL, per instal·lar una pèrgola permeable a l’habitatge, a l’avinguda 
de les Escoles. Es condiciona al compliment de la normativa vigent. 

 
2.12. Expedient número 2414-0090/2018 (...) per ignifugar l’estructura metàl·lica de 

l’aparcament del carrer de l’Hospital. Per manca de documentació es retira de l’ordre 
del dia.  
 

2.13. Expedient número 2338-0003/2018 (...) en representació de la Vermuteria la 
Sagrera, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires al carrer. Per manca de 
documentació es retira de l’ordre del dia.  

 
3. APROVAR, SI ESCAU, LA RENOVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE L’AJUNTAMENT DE CENTELLES, L’INSTITUT PERE BARNILS DE 
CENTELLES I EL CENTRE HÍPIC PUIGSAGORDI, SL, PER A LA 
REALITZACIÓ D’UN CRÈDIT FORMATIU SOBRE CONDUCCIÓ DE GRUPS A 
CAVALL I ATENCIONS EQUINES BÀSIQUES DINS EL CICLE FORMATIU DE 
GRAU MITJÀ DE CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FISICOESPORTIVES AL 
MEDI NATURAL QUE ES REALITZA A L’INSTITUT PERE BARNILS. 

 
Segons la renovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Centelles, l’institut 
Pere Barnils de Centelles i el Centre Hípic Puigsagordi, SL per a la realització d’un crèdit 
formatiu sobre conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques dins el cicle formatiu 
de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives al medi ambient que es realitza a 
l’institut Pere Barnils, curs 2018 – 2019. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: 
Aprovar la renovació del Conveni de col·laboració (...). Facultar l’alcalde per a la signatura de 
tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord (...).  
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4. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 

Segons els expedients (...) de l’any 2019 relatius a la proposta d’ajudes econòmiques i amb 
l'informe favorable de la treballadora social i del regidor de Benestar Social. Atès que hi ha 
consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal a l’aplicació 
pressupostària 231 – 4800. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta:  

 
Ajut econòmic número (...) de 96,70 euros, pel transport a abonar directament a la usuària.  
Ajut econòmic número (...) de 55 euros, a abonar a l’esplai Les 100 Teies. 
Ajut econòmic número(...) de 250 euros, a abonar a l’escola Sagrats Cors per material escolar. 
Ajut econòmic número (...) de 125 euros, pel gasoil a abonar directament a l’usuari.  
Ajut econòmic número (...) de 160 euros, per llenya a abonar directament a l’usuari.  
Ajut econòmic número (...) de 251,11 euros, a abonar directament a l’Electracomercial 
Centelles, SLU. 
Ajut econòmic número (...) de 500 euros, per la fiança del lloguer a abonar directament a 
Càrites Centelles.  
Les prestacions resten sotmeses al règim fiscal aplicable a les aportacions dineràries (...). 
Notificar la part dispositiva dels acords.  

 
5. APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT 2018 
 

L’alcalde acorda retirar el punt de l’ordre del dia.  
 
6. RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
Segons els Decrets de l’Alcaldia números 1 i 2 de l’any 2019 (...), 

 
DECRET NÚMERO  2019/1 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Ateses les característiques del contracte que es pretén adjudicar: Subministrament en 
arrendament financer amb opció de compra. Objecte del contracte: Substitució de la gespa 
artificial del camp de futbol. Procediment de contractació: obert. Tipus de tramitació: urgent. 
(...) Pressupost base de licitació IVA exclòs: 201.421,20 €. IVA %: 42.298,45 € (...). Durada 
màxima de l’execució de les obres: 4 setmanes. Durada del contracte: 48 mesos. (...) 
 
RESOLC 
Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, pel 
subministrament per arrendament financer amb opció a compra, de la substitució de la gespa 
artificial del camp de futbol, i convocar la seva licitació. Aprovar la despesa corresponent. 
Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i la memòria valorada que comprèn 
les prescripcions tècniques que regiran el contracte. Publicar l’anunci de licitació en el perfil 
de contractant (...). 
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“DECRET NÚMERO  2019/2 
 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 
 
Per Decret de l’Alcaldia número 2018/151, de 13 de novembre de 2018, es va aprovar el Plec 
de condicions administratives particulars i es va convocar, mitjançant procediment obert 
simplificat, la contractació de les obres d’urbanització del carrer del Fortuny, en compliment 
dels articles (...) de contractes del sector públic.(...)  
 
RESOLC 
Adjudicar definitivament, mitjançant procediment obert, l’obra d’urbanització del carrer del 
Fortuny  a l’empresa Obres i Serveis Presseguer, SL i contractar l’execució pel preu de dos-
cents cinquanta-un mil sis-cents trenta-vuit euros amb set cèntims (251.638,07 euros) 
pressupost del contracte amb l’IVA exclòs. L’import de l’IVA, al 21%, és de cinquanta-dos 
mil vuit-cents quaranta-tres euros amb noranta-nou cèntims (52.843,99 euros). El contracte es 
formalitzarà en document administratiu amb el contingut mínim establert a l’article (...).  La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, els ratifica íntegrament. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.  
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