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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 24 
D’ABRIL DE 2019 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

 
Sessió número: 8. Caràcter: ordinària. Data: 24/4/2019. 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 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde  
Francesc d’A. Serras Ortuño, secretari 
 
Excusa l’assistència 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde 
El president obre la sessió. 
 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 10 D’ABRIL DE 2019 

 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del 10 d’abril que s’aprova 
per unanimitat. 

 
2. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES ANALÍTIQUES (EXPEDIENT 

NÚMERO 2512-0003/2019) 
 

Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, SA, presenta les analítiques de març 
de 2019. La Junta de Govern Local es dona per assabentada. 

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

 
3.1 Expedient número 2910-0002/2019 
S’aprova la despesa presentada per la regidora de Cooperació i la Solidaritat 2019, per 
import de 5.000 euros amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, 
partida de despesa 231 - 48001. 
 
3.2 Expedient número 2796-0002/2019 
Segons la proposta presentada per la regidora d’Educació (...). La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, adopta: Aprovar l’adhesió a l’Aliança Educació 360, assumint el manifest 
i els compromisos dels participants, d’acord amb els textos publicats al web de l’Aliança 
Educació 360 (vegeu www.educacio360.cat). Promoure el desenvolupament de projectes 
d’Educació 360 al nostre territori. Traslladar aquest acord a la Direcció de l’Aliança 
d’Educació 360, juntament amb el nom d’un representant polític i un referent tècnic que 
actuïn com a interlocutors amb els responsables de l’Aliança Educació 360.  

 
4. APROVAR, SI ESCAU, EL PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL 

SUBMINISTRAMENT PER ARRENDAMENT FINANCER AMB OPCIÓ A 
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COMPRA, DE LA SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE 
FUTBOL (EXPEDIENT NÚMERO 1428-0001/2019) 

 
(...). La Junta de Govern Local, unanimitat, adopta els acords: Aprovar el Pla de Seguretat 
i Salut, sobre la base de l’estudi bàsic del Subministrament per arrendament financer amb 
opció a compra, de la substitució de la gespa artificial del camp de futbol. Qualsevol 
modificació que s’introdueixi el contractista en el Pla (...) requerirà l’aprovació expressa 
del coordinador (...). Notificar l’acord al contractista dels subministrament i al 
coordinador de Seguretat perquè ho comuniqui a l’autoritat laboral. 
 

5. APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ SOLAR 
FOTOVOLTAICA DE 1002,8 KWP SOBRE TERRENY CONNECTADA A LA 
XARXA ELÈCTRICA (EXPEDIENT NÚMERO 2385-0001/2019) 

 
Segons el Projecte per a la instal·lació solar fotovoltaica de 1002,8 kWp sobre terreny 
connectada a la xarxa elèctrica a la zona de la Gavarra, redactat per l’empresa Sud 
Energies Renovables, SL (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar 
inicialment el Projecte per a la instal·lació solar fotovoltaica (...). Sol·licitar l’informe a la 
Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya (...) ja que és necessari per tramitar 
la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal per tal de permetre l’ús, 
així com sol·licitar els informes sectorials corresponents. Publicar l’acord al BOP, al 
DOGC, al diari de major difusió comarcal i a la pàgina web de l’Ajuntament. En cas que 
no hi hagi al·legacions l’acord s’entendrà definitivament aprovat.  

 
6. TEMES URGENTS 

 
L’alcalde passa a votació la urgència de: Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el 
Grup de teatre El Triquet relatiu al desenvolupament d’activitats i serveis culturals pel 
període 2019, que s’aprova per unanimitat.  
 
APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT I EL GRUP DE TEATRE EL TRIQUET RELATIU AL 
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS I SERVEIS CULTURALS PEL 
PERÍODE 2019 (Expedient número 2749-0004/2019) 

 
Atès que el Grup de teatre El Triquet formalitzat des de l’any 1982 té una llarga 
experiència en la gestió d’equipaments i és un referent teatral a Centelles en la creació i 
representació d’espectacles. El Grup de teatre està creant un nou espai creatiu per 
impulsar les arts escèniques a Centelles i oferir activitats i programar espectacles de més 
proximitat al públic. El Triquet gestiona en règim de lloguer un espai, al carrer dels 
Casals. I que es proposa aquest conveni de col·laboració per els anys 2018 i 2019 per la 
promoció de les arts escèniques i la utilització per part de l’Ajuntament de la sala. Que 
dins els objectius de l’Ajuntament hi ha la programació, organització i promoció 
d’activitats relacionades amb la cultura en general, així com el suport a les iniciatives que 
en aquest camp realitzin les entitats de la població. Per aquestes raons (...) concerten el 
conveni de col·laboració temporal. Amb consignació específica en el Pressupost 
municipal vigent, partida de despesa 334 - 46003. 
 



3 
 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar el Conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament i el grup de teatre El Triquet relatiu al desenvolupament d’activitats i 
serveis culturals pel període 2019. Facultar l’alcalde per a la signatura que sigui 
necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades. (...)  

 
APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
Expedient número 1343-0005/2019 
 
S’aprova la despesa presentada per l’alcalde per a la substitució de 5 equips informàtics de 
diferents àrees amb les llicències corresponents, per 5.803,46 euros (IVA inclòs). Amb 
consignació pressupostària específica  al Pressupost municipal, aplicacions 920 – 62600. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria estenc aquesta acta.  
 
 


