
 
	

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 22 DE 
MAIG DE 2019 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, 
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)  
 
Sessió número: 10. Caràcter: ordinària. Data: 22/5/2019. 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 8 de MAIG DE 2019 

 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del 8 de maig que s’aprova per 
unanimitat. 
 
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 2414-0087/2018 (...) per netejar el pati i anivellar-lo, al carrer Nou. No 
obstant, es condiciona al compliment de la normativa vigent. 

 
Expedient número 2414-0023/2019 (...)  per arranjar el terrat, al carrer de Jesús. No obstant 
es condiciona al compliment de la normativa vigent. 

 
Expedient número 2414-0047/2019 (...) per construir una pèrgola, al carrer de Josep M. 
Folch Torres.  

 
Expedient número 2414-0048/2019. (...) per canviar el mosaic, al carrer de Tarragona.  

 
Expedient número 2414-0083/2019. Nedgia Catalunya, SA, per fer una rasa i la connexió 
de servei, a l’avinguda d’Ildefons Cerdà. No obstant es condiciona al compliment de la 
normativa vigent. 
 
Expedient número 2414-0044/2019. (...) per col·locar mosaic, al carrer de Tarragona.  
 
Expedient número 2413-0010/2019. (...) en representació de Dorseran Serveis de la 
Construcció, SL, per reconversió de l’hostal en 9 habitatges, al carrer Descatllart. Atès que ha 
presentat el projecte executiu per a la realització de les obres (...). La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, aprova el Projecte executiu per a la  reconversió.  



 
	

Expedient número 2413-0010/2019 (...) en representació de Dorseran Serveis de la 
Construcció, SL, per reconversió de l’hostal en 9 habitatges, al carrer Descatllart. (...) La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta:  Donar la llicència de primera ocupació només 
a l’habitatge 1r 3a (…) previ pagament de la Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de la construcció i anàlegs (…). Notificar la part dispositiva de l’acord.  

 
Expedient número 2413-0011/2019 (...) per ampliar l’habitatge unifamiliar aïllat, al carrer de 
Sant Ferran.(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar la llicència de 
primera ocupació. 

 
Expedient número 2413-0013/2019 (...) per construir un habitatge unifamiliar, al carrer del 
Mig. La Junta de Govern Local, per unanimitat, concedeix a (...) una pròrroga fins el 15 de 
març de 2020 a la llicència d’obres.  

 
Expedient número 2413-0016/2019 (...) per legalitzar les obres de reforma, al mas el Martral 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar la llicència de primera ocupació. 

 
Expedient número 2338 
Els serveis tècnics municipals han informat a l’Alcaldia que els bars Can Pequeño i El Portal 
han ocupat la via pública amb taules i cadires, al Passeig i al carrer de Santa Anna 
respectivament. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Requerir a (...) perquè 
facin el pagament de l’ocupació de la via pública de l’any 2018 (...) atorgant un termini en 
voluntària d’acord amb el Reglament General de Recaptació. Ordenar a (...) perquè RETIRIN 
DE FORMA INMEDIATA les taules i les cadires que ocupen la via publica fins que no 
compti amb la llicència corresponent, amb advertiment d’imposició de multa coercitiva. 
Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades.  

 
Expedient número 2338-0005/2019.  
Els serveis tècnics municipal han informat a l’Alcaldia de la proposta d’ocupació de la via 
pública per a les terrasses situades al Passeig. (...) Conclusions: Presentar aquesta proposta a 
Junta de Govern Local per a la seva aprovació. La Junta de Govern Local, per unanimitat, 
adopta els acords: Aprovar el plànol d'ocupació de la via pública per les terrasses situades al 
Passeig. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades.  

 
Expedient número 2575-0003/2019 (...) sol·licita la transmissió del Permís ambiental d’un 
comerç de queviures, a la plaça Vella (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, autoritza 
la transmissió del Permís ambiental.  

 
3. APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE LA MILLORA 

D’ACCESSOS I ARRANJAMENT DE LA PISTA DEL CASAL FRANCESC 
MACIÀ (EXPEDIENT NÚMERO 2395-0001/2019) 

 
Atesa la certificació número 3 de l’obra denominada Millora d’accessos i arranjament de a 
pista del casal Francesc Macià, de 66.371 euros, presentada per l’empresa Conspai Obras y 
Servicios del Vallès (...) Atès que Intervenció amb consignació pressupostària específica i 
suficient al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 333-61904. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, aprova íntegrament la certificació. 
 



 
	

4. APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 I ÚLTIMA DE LA 
PAVIMENTACIÓ DEL C/ DEL VAPOR (EXPEDIENT NÚMERO 2388-0002/2019) 
 

Atesa la certificació núm. 2 i última de l’obra denominada Pavimentació del carrer del Vapor, 
per 4.488,36 euros, presentada per Obres i Serveis Presseguer, SL. (...) Atès que hi ha 
consignació pressupostària específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 1532 - 
61904. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova íntegrament la certificació. 

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

CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT PER A LA 
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2018 (EXPEDIENT 
NÚMERO 2646-0001/2019) 

 
Segons el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament per a 
la realització del Programa Treball i Formació 2018 (Expedient número 2646-0001/2019).  La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar el Conveni de 
col·laboració (...). Que es publiqui al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament. (...) 

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

L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ CASAL D’ESTIU 2019 (EXPEDIENT 
NÚMERO 2795-0003/2019) 

 
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 2019 per portar a terme el Casal 
d’estiu de l’any 2019 (Expedient número 2795-0003/2019). Aprovar una aportació econòmica 
inicial de 14.000 euros en concepte d’organització del Casal d’estiu, a càrrec de la partida 323 
– 2269903 del Pressupost municipal de l’exercici 2019. (...) 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. Que es publiqui al 
tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament. Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 
7. APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT  PRESENTAT PEL CONSELL DE COOPERACIÓ I 
SOLIDARITAT (EXPEDIENT NÚMERO 2910-0003/2019) 

 
Segons la proposta presentada per la presidenta del Consell municipal de Cooperació i 
Solidaritat, relativa al Projecte de cooperació al desenvolupament. (...) La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, adopta: Aprovar el Projecte de cooperació al desenvolupament i la 
despesa per import de 13.500 euros (Expedient número 2910-0003/2019). Notificar la part 
dispositiva de l’acord. (...) 
 
8. APROVAR, SI ESCAU, ELS AJUTS ECONÒMICS 

 
Ajut econòmic número 22/2019 
S’aprova l’ajut econòmic número 22/2019, de 77,33 euros a abonar directament a 
l’Electracomercial Centelles, SLU amb consignació pressupostària específica i suficient al 
Pressupost municipal aplicació pressupostària 231 – 480000. 
Ajut econòmic número 23/2019 



 
	

S’aprova l’ajut econòmic 23/2019, de 14,70 euros pel transport que gestionarà directament els 
Serveis Socials amb consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, 
aplicació pressupostària 231 – 480000. 

 
Ajut econòmic número 42/2019 
S’aprova l’ajut econòmic 42/2019 de 0 euros per l’entrada a la piscina que gestionarà 
directament els Serveis Socials.   

 
Ajut econòmic número 43/2019 
S’aprova l’ajut econòmic 23/2019, de 58,80 pel transport que gestionarà directament els 
Serveis Socials amb consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal,  
aplicació pressupostària 231 – 480000. 

 
Ajut econòmic número 44/2019 
S’aprova l’ajut econòmic 44/2019, de 29,40 euros pel transport que gestionarà directament els 
Serveis Socials amb consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, 
aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
Ajut econòmic número 45/2019 
S’aprova l’ajut econòmic número 45/2019 de 288 euros pel lloguer que gestionarà 
directament els Serveis Socials amb consignació pressupostària específica i suficient al 
Pressupost municipa aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
9. APROVAR, SI ESCAU, LA DESPESA D’UNA PART DE LES OBRES DE 

REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DEL CARRER NOU, 18 
 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar el pagament del 
rebut a favor de la Comunitat de Propietaris de la finca situada al carrer Nou, i abonar 
l’import individualitzat a càrrec de l’Ajuntament al compte corrent que consta en el 
document. (...)  Donar trasllat de l’acord a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal. Notificar 
aquesta resolució a la Comunitat de Propietaris de la finca (...). 
  
10. TEMES URGENTS 
 
(...). Expedient número 2414-0021 (...) per construir una piscina en un habitatge aïllat, al 
carrer de Miquel Pratmarsó. No obstant es condiciona al compliment de la normativa vigent. 
(...) Expedient número 2413-0018/2019. (...) per enderrocar els coberts i les edificacions 
auxiliars al pati posterior d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, al carrer de Jesús. No 
obstant es condiciona al compliment de la normativa vigent 
 
L’alcalde passa a votació la urgència del punt següent.   
APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE 
LA IL·LUMINACIÓ DEL TEATRE DEL CASAL FRANCESC MACIÀ  
 
Segons la proposta presentada per l’enginyer municipal, de 8 de maig de 2019, relativa a les 
obres d’Instal·lació de la il·luminació del teatre del Casal Francesc Macià. S’han presentat 
tres ofertes: Imesde integració, distribució i enginyeria escènica, SL, de 40.314 euros (IVA 
inclòs). BTM Sound, SL, de 41.079,22 euros (IVA inclòs). Josep M. Parareda Serra, de 



 
	

42.476,30 euros (IVA inclòs). Atès que la duració del contracte és inferior a un any. (...) La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords següents: Aprovar la contractació 
(...) a l’empresa Imesde integració, distribució i enginyeria escènica, SL. Facultar l’alcalde per 
la signatura de la documentació que sigui necessària. (...) 

 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent. 
APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE 
TALLS MANUALS DEL TEATRE DEL CASAL FRANCESC MACIÀ  
 
Segons la proposta presentada per l’enginyer municipal, de 8 de maig de 2019, relativa a les 
obres d’Instal·lació dels talls manuals del teatre del Casal Francesc Macià. S’han presentat 
tres ofertes:  Taller Cervià, SL, 45.363,12 euros (IVA inclòs). BTM Sound, SL, 46.702,19 
euros (IVA inclòs). Imesde integració, distribució i enginyeria escènica, SL, 46.939,08 euros 
(IVA inclòs). Atès que la duració del contracte és inferior a un any. (...) La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, adopta: Aprovar la contractació, mitjançant un contracte menor a 
l’empresa Taller Cervià, SL. Facultar l’alcalde per la signatura de la documentació que sigui 
necessària. (...) 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent  
APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR D’OBRES D’INSTAL·LACIÓ 
DELS QUADRES ELÈCTRICS DEL TEATRE DEL CASAL FRANCESC MACIÀ  
 
Segons la proposta presentada per l’ enginyer municipal, de 8 de maig de 2019, relativa a les 
obres d’Instal·lació dels quadres elèctrics del teatre del Casal Francesc Macià. Atès que s’han 
presentat tres ofertes: Imesde integració, distribució i enginyeria escènica, SL, de 14.033,70 
euros (IVA inclòs). BTM Sound, SL, de 14.147,07 euros (IVA inclòs). Josep M. Parareda 
Serra, de 13.206,96 euros (IVA inclòs). 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 a l’empresa Josep M. Parareda Serra. Facultar l’alcalde per la 
signatura de la documentació que sigui necessària. (...) 

 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent.  
APROVAR L’ADHESIÓ AL PROJECTE TALENT ESPORTIU OSONA, 
PRESENTAT PEL CENTRE D’ESTUDIS EN ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA DE LA 
UNIVERSITAT DE VIC 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Adherir-se al Projecte Talent 
esportiu Osona, presentat pel Centre d’Estudis en Esport i Activitat Física de la Universitat de 
Vic i l’Ajuntament, fent constar que l’aportació econòmica es resoldrà un cop es tramiti la 
modificació de crèdit corresponent.  Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat.  
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent.  
Club Natació Centelles sol·licita una Ajuda econòmica ja que aquest any celebra els 30 anys 
del club i es faran activitats esportives que implicaran una despesa que el club no pot afrontar 
(...). També organitza els Campionats d’Osona de Natació 2018 – 2019 on hi participen 3 
clubs de natació de la comarca d’Osona. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 
acords: Concedir al Club Natació Centelles una ajuda econòmica per portar a terme els actes 



 
	

que organitzarà durant l’any 2019 i la quantitat es fixarà un cop es tramiti la modificació de 
crèdit corresponent. Notificar la part dispositiva de l’acord al Club Natació de Centelles.  
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent. 
APROVAR EL CONTRACTE PER A L’ELABORACIÓ DE L’AVANTPROJECTE 
DE LA REFORMA I REHABILITACIÓ DEL PALAU DELS COMTES 
 
Atès que és necessària l’elaboració de l’avantprojecte de la Reforma i rehabilitació del Palau 
dels Comtes, situat a la plaça Major per tal de veure els usos permesos pel Pla General 
d’Ordenació Municipal. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:  
Encarregar a l’empresa Estudi d’arquitectura Cervantes & Prats per a l’elaboració de 
l’avantprojecte de la Reforma i rehabilitació del Palau dels Comtes per  13.287,44 euros (IVA 
no inclòs). Notificar la part dispositiva de l’acord a l’empresa.  
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent.  
Aprovar el Cànon i l’Estat de comptes de l’any 2018 de l’empresa Sorea, Societat 
Regional d’abastament d’Aigües, SA 
 
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigües, SA, presenta el Cànon i l’Estat de 
comptes de l’any 2018 amb un saldo a favor de l’Ajuntament per import de 3.069,86 euros. 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar l’abonament.  
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent. 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda abonar a (...) la quantitat de 1.063 euros 
que correspon a les ulleres que se li van trencar quan participava a l’organització de les 
caminades del CAP de Centelles.  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.  
 


