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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 DE 
JULIOL 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: 17/7/2019. Horari: 20 h. Lloc: sala de 
Junta de Govern Local 
 
Assistents 
Josep Paré Aregall, alcalde president 
Josep Arisa Argemí, tinent d’alcalde 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde 
Dolors Calm Morera, tinenta d’alcalde  
Francesc d’A. Serras Ortuño, secretari 
El president obre la sessió. 

 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’INFORME TÈCNIC PER A LA SUSPENSIÓ DELS 

OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA EN L’ACTIVITAT CULTURAL 
PER GARANTIR EL COMPLIMENT DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
REGULADORA DE SOROLL I LES VIBRACIONS (EXPEDIENT NÚM. 1217-
0001/2019) 
 

(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Suspendre els objectius de 
qualitat acústica en l’activitat cultural per garantir el compliment de l’Ordenança municipal 
reguladora de soroll i les vibracions (...) per a les activitats que es portaran a terme des de l’1 
de juliol de 2019 fins l’1 de gener de 2020. Notificar la part dispositiva de l’acord (...).  
 

2. APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE RECLAMACIÓ PRESENTADA 
PER (...) (EXPEDIENT NÚM 1360-0001/2019) 

 
(...) sol·licita que l’Ajuntament es faci càrrec de les despeses que li han ocasionat una caiguda 
al carrer de Sant Ignasi de Loiola, pel mal estat del carrer, adjunta fotografies, per import de 
2.800,70 euros. Segons l’informe de la Policia local, de 21 de març de 2019, és constata que 
els vigilants municipals no van fer cap actuació en el lloc dels fets perquè no se’ls va avisar de 
què havia succeït quan va caure (…). Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 
25 d’abril de 2019, fa constar que s’hauria de fer una actuació per treure els arbres i fer una 
reparació del paviment del panot a les zones de les voreres en mal estat. Segons l’informe de 
la Companyia d’assegurances (...), de 4 de juny de 2019, fa constar que no queda demostrat 
que el funcionament normal o anormal de l’Ajuntament hagi estat causa eficient i adequada 
del dany reclamat. La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima la petició en base als 
informes que hi ha a l’expedient.  
 
 

3. APROVAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ DE 
MILLORES DE LA DEIXALLERIA PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA DEL 
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DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA (Expedient núm. 2240-0023/2019) 

 
Segons l’Informe tècnic relatiu a la sol·licitud d’una subvenció de millores de la deixalleria 
per a la gestió de residus municipals a l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat (Expedient núm. 2240-0023/2019). La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Sol·licitar a l’Agència de Residus de 
Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat una subvenció de 
millores de la deixalleria. Notificar la part dispositiva de l’acord. (...) 
 

4. LLICÈNCIES 
 
Expedient número 2338-0001/2019. (...) en representació del bar la Violeta, sol·licita 
autorització per col·locar taules o cadires, al Passeig. 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 la Violeta, per col·locar (...) 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. Requerir 
perquè facin el pagament de l’any 2019, per 647,28 euros, atorgant un termini de pagament en 
voluntària (...). Notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada.  
 
Expedient número 2338-0002/2019. (...) 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: Requerir (...) del bar 
Córdoba, perquè presenti el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil amb 
l’extensió a la terrassa. Autoritzar a (...) del bar Córdoba, per col·locar (...) 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 la via pública. Requerir perquè 
facin el pagament de l’ocupació de la via pública de l’any 2019, per 138,24 euros, atorgant un 
termini de pagament en voluntària (...). Notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada.  
 
Expedient número 2338-0003/2019. (...) en representació del bar Miami, sol·licita 
autorització per col·locar taules i cadires a l’avinguda d’Ildefons Cerdà. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, adopta els acords: Requerir (...) del bar Miami, perquè presenti el rebut 
anual de l’assegurança de responsabilitat civil amb l’extensió a la terrassa. Autoritzar a (...) 
del bar Miami, per col·locar (...), previ pagament de la taxa  preceptiva, sens perjudici  que si 
es produeixen sorolls que alterin la normal convivència del veïnat (...) es revocarà 
l’autorització concedida. Requerir perquè facin el pagament de l’ocupació de la via pública de 
l’any 2019, per 230,04 euros, atorgant un termini de pagament en voluntària (...). Notificar la 
part dispositiva de l’acord a la interessada.  
 
Expedient número 2338-0004/2019 (...) en representació del bar El Cau, sol·licita 
autorització per col·locar taules i cadires al carrer de Jesús.  La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Requerir (...), del bar El Cau, perquè presenti el rebut anual de 
l’assegurança de responsabilitat civil amb l’extensió a la terrassa. Autoritzar a (...) del bar El 
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Cau, per col·locar (...) previ pagament de la taxa  preceptiva, sens perjudici  que si es 
produeixen sorolls que alterin la normal convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització 
concedida. Requerir perquè facin el pagament de l’ocupació de la via pública de l’any 2019, 
per 532,80 euros, atorgant un termini de pagament en voluntària (...). Notificar la part 
dispositiva de l’acord a la interessada.  
 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir les llicències urbanístiques: 
 
Expedient número 2413-0011/2019 (...) Electradistribució Centelles, SLU, per legalitzar la 
variant de les línies de 25 kV, pel desmantellament  de la línia aèria i de l’ET núm. 24 Roca, 
amb la instal·lació de nova estació transformadora  l’ET – Escorxador entre l’ET núm. 18 
Tori, l’ET 9 Rob i l’ET 10 Curtits Centelles, al carrer dels Comtes de Centelles. No obstant, 
es condiciona al compliment de la normativa vigent. 
 
Expedient número 2413-0014/2019 (...) per adequar l’habitatge de la planta baixa, a can 
Victori. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent. 
 
Expedient número 2413-0015/2019. Electradistribució Centelles, SLU, per l’enderroc de 
l’ET 24 a la plaça del Pi. No obstant es condiciona al compliment de la normativa vigent. 
 
Expedient número 2413-0020/2019 (...) per instal·lar un elevador en un habitatge unifamiliar 
aïllat. No obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent. 
 
Expedient número 2413-0021/2019 (...) per construir un mur de contenció a l’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres, al carrer de Jesús. No obstant es condiciona al compliment de la 
normativa vigent. 
 
Expedient número 2413-0023/2019 (...) en representació de Frigel, SL, per construir una nau 
industrial sense ús específic, al carrer de l’Ollic del polígon industrial Congost. No obstant es 
condiciona al compliment de la normativa vigent. 
 
Expedient número 2414-0007/2019 (...) Nedgia Catalunya, SA, per fer una rasa a la vorera 
per a la connexió de servei, al carrer de Sant Joan. No obstant es condiciona al compliment de 
la normativa vigent. 
 
Expedient número 2414-0049/2019 (...) per pintar la façana a l’avinguda de Rodolf Batlle.  
 
Expedient número 2414-0050/2019 (...) per pintar la façana al carrer de Rafael Casanova.  
 
Expedient número 2414-0051/2019 (...) per pintar la façana al carrer de Sant Ferran.  
 
Expedient número 2414-0052/2019 (...) per col·locar mosaic al garatge, al carrer del Bisbe 
Joan Perelló.  
 
Expedient número 2414-0053/2019 (...) per canviar el plat de dutxa, al carrer de Rafael 
Casanova.  
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Expedient número 2414-0056/2019 (...) per pintar la façana al carrer de Sant Joan i ronda de 
les Tàpies.  
 
Expedient número 2414-0057/2019 (...) per fer un pas de porta en la paret de tancament 
exterior i fer una tanca entre el veïnat, al carrer del Vapor. No obstant es condiciona al 
compliment de la normativa vigent. 
 
Expedient número 2414-0060/2019 (...) en representació de Dorseran Serveis de la 
Construcció, SL, per col·locar un envà pluvial, al carrer Descatllart. 
 
Expedient número 2414-0065/2019 (...) per pavimentar el terra del garatge, al carrer de 
Josep Falgueres Pujol. No obstant es condiciona al compliment de la normativa vigent. 
 
Expedient número 2413-0008/2019 (...) per reformar i ampliar un habitatge unifamiliar aïllat 
a la urbanització de Sant Pau. Amb l’informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal 
relatiu a l’ajornament de la pròrroga (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova 
l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 20 de juny de 2019.  
 

5. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES ANALÍTIQUES (EXPEDIENT 
NÚMERO 2512-0004/2019 I 2512-0005/2019) 

 
Expedient número 2512-0004/2019 i número 2512-0005/2019. Sorea, Societat Regional 
de Abastament d’Aigua, SA, presenta les analítiques del mes d’abril i juny de 2019. La 
Junta de Govern Local es dona per assabentada.   

 
6. APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ DEL PROGRAMA 

COMPLEMENTARI DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT 2019 (2A 
EDICIÓ) EN EL MARC DEL PLA XARXA GOVERNS LOCALS 2016 – 2019 
(Expedient número 2646-0002/2019) 

 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 11 d’abril de 2019, ha aprovat el 
Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició), en el marc del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, per import de 51.965,11 euros. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, adopta els acords: Acceptar la subvenció per import de 51.965,11 
euros. Comunicar l’acceptació a través del Portal de tramitació de la Diputació de Barcelona.  
 

7. APROVAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SOCIETAT CORAL LA 
VIOLETA (EXPEDIENT NÚMERO 2244-0005/2019) 

 
(...) s’absté de la deliberació i de la votació per ser part interessada. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, adopta els acords: Aprovar l’Annex 2 del Conveni entre la Societat Coral la 
Violeta relatiu a la Rehabilitació de la façana de l’edifici situat al carrer de Josep Anselm 
Clavé. 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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8. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRA PER LES 
OBRES DE MILLORA DELS ACCESSOS I L’ARRANJAMENT DE LA PISTA 
DEL CASAL FRANCESC MACIÀ (EXPEDIENT NÚMERO 1387-0007/2019) 

 
Segons la proposta presentada per l’arquitecta municipal, de 10 de juliol de 2019, relativa a 
les obres de Millora dels accessos i l’arranjament de la pista del casal Francesc Macià 
(expedient núm. 1387-0007/2019). Atès que s’han presentat tres ofertes:  
 

1. Vialitat i Obres Sepisa, SL, per import de 26.408,62 euros (IVA exclòs) 
2. Vima Obras y Contratas, SL, per import de 30.369,91 euros (IVA exclòs) 
3. Solico Innovación, SL, per import de 33.010,77 euros (IVA exclòs) 

 
Atès que Intervenció informa que hi ha consignació pressupostària específica i suficient al 
Pressupost municipal, aplicació pressupostària 1533 - 61906. Atès que el valor estimat del 
contracte menor és inferior a 40.000 euros i que la duració del contracte és inferior a un any. 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: 
 

1. Aprovar la contractació, mitjançant un contracte menor de les obres de Millora dels 
accessos i l’arranjament de la pista del casal Francesc Macià (...) per import de 
31.954,43 euros (IVA inclòs) a l’empresa Vialitat i Obres Sepisa, SL. Facultar 
l’alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària. (...) Comunicar al 
Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la 
identitat de l’adjudicatari i l’import d’adjudicació (inclòs l’IVA). 

 
9. APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES (EXPEDIENT 

NÚMERO 2395-0001/2019) 
 

Atesa la certificació número 4 de l’obra denominada Millora d’accessos i arranjament de a 
pista del casal Francesc Macià, de 18.272,02 euros, presentada per l’empresa Conspai Obras y 
Servicios del Vallès. Atès l’informe favorable de l’arquitecta de 30 de maig de 2019. Atès que 
Intervenció informa que hi ha consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost 
municipal, aplicació pressupostària 333-61904. La Junta de Govern Local, aprova íntegrament 
la certificació. 
 

10. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT, L’INSTITUT PERE BARNILS I EL CENTRE HÍPIC DE 
CAN VIVET PER REALITZAR UN CRÈDIT FORMATIU SOBRE 
CONDUCCIÓ DE GRUPS A CAVALL I ATENCIÓ EQUINES BÀSIQUES 
DINS EL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE CONDUCCIÓ 
D’ACTIVITATS FISICOESPORTIVES AL MEDI NATURAL (EXPEDIENT 
NÚM. 2795-0004/2019) 

 
Segons la renovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Centelles, l’institut 
Pere Barnils de Centelles i l’Omnia Equo, SL – Can Vivet 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 2019 – 2020. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 
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acords: Aprovar la renovació del Conveni del curs 2019 – 2020. Facultar l’alcalde per a la 
signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 

11. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LES 
CLARABOIES DEL PAVELLÓ GRAN (EXPEDIENT NÚM. 1387-0002/2018) 

 
Segons la proposta presentada per l’arquitecta municipal, de 9 de juliol de 2019, relativa el 
Contracte de manteniment de les claraboies del pavelló gran (expedient núm. 1387-
0002/2018), amb l’empresa Gil especialistes en teulades, per 200 euros/anuals (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 amb l’empresa Gil especialistes en 
teulades, per import de 200 euros/anuals (IVA exclòs). Facultar l’alcalde per la signatura de la 
documentació que sigui necessària. (...)  
 

12. TEMES URGENTS 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent.  
 
APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL C/ DEL FORTUNY (EXPEDIENT NÚM. 2388-0001/2019) 
 
Atesa la certificació núm. 2 de l’obra denominada Pavimentació del carrer del Fortuny, per 
93.322,73 euros, presentada per Obres i Serveis Presseguer, SL. (...) Atès que Intervenció 
informa que hi ha consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, 
aplicació pressupostària 1532 - 61906. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova 
íntegrament la certificació. 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent.  
 
LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ 
 
Expedient número 34/2018 (2413-0010/2019) (...) en representació de Dorseran, Serveis de 
la Construcció, SL, per la reconversió de l’hostal en 9 habitatges, al carrer Descatllart. (...) La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar la llicència de primera ocupació, previ 
pagament de la Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de la 
construcció i anàlegs per import 3.026  euros.  
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent  
 
APROVAR, SI ESCAU EL CONTRACTE MENOR D’OBRES PER A LA 
RESTAURACIÓ DE L’ESCUT DEL PALAU DELS COMTES, SITUAT A LA PLAÇA 
MAJOR.  
 
Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 12 de juliol de 2019 (...) Atès que Intervenció 
informa que hi ha consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, 
aplicació pressupostària 920 - 60901. Atès que el valor estimat del contracte menor és inferior 
a 15.000 euros. Atès que la duració del contracte és inferior a un any. (...) La Junta de Govern 
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Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar la contractació, mitjançant un contracte 
menor de les obres relatiu per a la Restauració de l’escut del Palau dels Comtes, situat a la 
plaça Major, per 14.542,99 euros (IVA inclòs) a l’empresa Conservació de patrimoni  4 
restaura, SL.  Facultar l’alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària. (...) 

 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 21 hores i acorda la 
redacció de l’esborrany de l’acta, d’acord amb els paràmetres (...) refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya i com a secretari estenc aquesta acta.  

 


