
1 
 

EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 27 DE 
FEBRER 2019 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, 
DE PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 

 
Sessió número: 4. Caràcter: ordinària. Data: 27/2/2019. 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 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde  
Francesc d’A. Serras Ortuño, secretari 
 
Excusa l’assistència 
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde. El president obre la sessió. 
 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 13 DE FEBRER DE 

2019 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del 13 de febrer que s’aprova 
per unanimitat. 
 

2. LLICÈNCIES 
 
2.1 Expedient número 2575-0001/2019 (...) sol·licita la transmissió del Permís ambiental 

municipal d’un bar, a l’avinguda d’Ildefons Cerdà (...). La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta: Autoritzar la transmissió del Permís ambiental (…). Notificar la 
part dispositiva de l’acord a la persona interessada i als efectes que calgui. 

 
3. APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES 
 

3.1 Expedient número 2388-0002/2019. Atesa la certificació núm. 1 de l’obra 
Pavimentació del carrer del Vapor, per 24.623,67 euros, presentada per Obres i 
Serveis Presseguer, SL. Atès l’informe favorable de l’arquitecta tècnica municipal 
(...). Atès que Intervenció informa que hi ha consignació pressupostària específica i 
suficient al Pressupost municipal, a l’aplicació 1532 - 61904. La Junta de Govern 
Local, per unanimitat, aprova íntegrament la certificació.  

 
4.APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN COL·LECTOR 
DE CLAVEGUERAM AL POLÍGON INDUSTRIAL LA GAVARRA (EXPEDIENT 
NÚM. 2379-0001/2018) 
 
Segons el Projecte constructiu d’un col·lector de clavegueram al polígon industrial de la 
Gavarra, realitzat pel Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona al 
juliol de 2018, amb un pressupost d’execució per contracte de 581.612,71 euros, IVA inclòs. 
(...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar inicialment el Projecte 
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constructiu d’un col·lector de clavegueram al polígon industrial de la Gavarra (...). Exposar 
l’acord al públic mitjançant anunci al BOP, al DOGC, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de 
l’Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils (...). En el supòsit que no es presentin 
al·legacions, s’entendrà definitivament elevat l’acord corresponent a l’aprovació inicial. 
 
5. APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA SENSE 
OBRES PER A ÚS DE RESTAURACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE A LA MASIA 
LES CANES (EXPEDIENT NÚMERO 2285-0002/2018) 
 
El 29 de maig de 2018 i 17 de setembre de 2018, amb registre d’entrada a la corporació (...) 
va presentar el Projecte d’actuació específica sense obres, per a ús de restauració en sòl no 
urbanitzable masia Les Canes. Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 26 de setembre 
de 2018. (...). El 3 d’octubre de 2018, l’Ajuntament va sol·licitar a la Generalitat de Catalunya 
l’emissió d’uns informes: Departament de Cultura. Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Departament de Medi Ambient. Segons els informes favorables (...). La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar inicialment el Projecte d’actuació específica 
sense obres, per a ús de restauració en sòl no urbanitzable masia Les Canes. Remetre aquest 
Projecte i l’expedient complet a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya 
perquè es porti a terme l’aprovació definitiva (...). 
 
6. APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL PROJECTE ESCENO-TÈCNIC DEL 
CASAL FRANCESC MACIÀ (EXPEDIENT NÚMERO 2395-0002/2019) 
 
Segons el Projecte esceno-tècnic del Casal Francesc Macià, redactat per l’empresa Gobelin 
projectes, amb un pressupost d’execució per contracte de 608.488,75 euros, IVA inclòs. (...) 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta:  Aprovar inicialment el Projecte esceno-
tècnic del Casal Francesc Macià (...). Exposar l’acord al públic mitjançant anunci al BOP, al 
DOGC, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament durant el termini de 30 dies 
hàbils (...). En el supòsit que no es presentin al·legacions durant l’exposició pública, 
s’entendrà definitivament elevat l’acord corresponent a l’aprovació inicial. 
 
7. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 

 
7.1 Expedient número 2762-0001/2019. S’aprova la despesa  de 450 euros presentada 
pel regidor de Cultura en referència al Premi relat breu i poesia per a joves, 2019. Amb 
consignació pressupostària a les aplicacions 338 – 2260905. (…) 

 
7.2 Ajut econòmic 17/2019. S’aprova l’ajut econòmic de 29,40 euros (…) de l’any 2019 
amb l’informe favorable de la treballadora social i del regidor de Benestar Social, per 
transport que gestionarà directament els Serveis Socials. Amb consignació pressupostària 
a l’aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
7.3 Ajut econòmic 18/2019. S’aprova l’ajut econòmic de 220 euros (…) amb l’informe 
favorable de la treballadora social i del regidor de Benestar Social, a abonar directament a 
l’Electracomercial Centelles, SLU. Amb consignació pressupostària a l’aplicació 
pressupostària 231 – 480000. 
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7.4 Ajut econòmic 19/2019. S’aprova l’ajut econòmic de 100 euros (…) amb l’informe 
favorable de la treballadora social i del regidor de Benestar Social, pel gasoil a abonar 
directament a la usuària. Amb consignació pressupostària a l’aplicació pressupostària 
231 – 480000. 

 
7.5 Ajut econòmic 20/2019. S’aprova l’ajut econòmic de 12 euros (…) amb l’informe 

favorable de la treballadora social i del regidor de Benestar Social, per la renovació del 
DNI que gestionarà directament els Serveis Socials. Amb consignació pressupostària a 
l’aplicació pressupostària 231 – 480000. 

 
7.6 Ajut econòmic 21/2019. S’aprova l’ajut econòmic de 24,80 euros amb l’informe 
favorable de la treballadora social i del regidor de Benestar Social, per l’excursió escolar 
de l’escola Sagrats Cors. Amb consignació pressupostària a l’aplicació 231 – 480000. 

 
8. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES ANALÍTIQUES (EXPEDIENT 
NÚMERO 2512-0001/2019) 
 
Expedient número 2512-0001/2019. Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, 
SA, presenta les analítiques dels mesos de novembre i desembre de l’any 2018 i gener de 
2019. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.  
 
9.RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
Segons els Decrets de l’Alcaldia núm. 15, 21 i 22 de l’any 2019, del tenor literal que segueix: 
 

9.1 Decret número 15/2019 
 

“DECRET NÚMERO  2019/15. Miquel Arisa Coma, alcalde  president  de l’Ajuntament 
de Centelles. Atesa la necessitat i la  urgència d’aprovar les despeses i els  pagaments del 
mes de gener de 2019, ja que no hi ha previst fer cap sessió de la Junta de Govern Local  
en els propers dies, per això 
 
R E S O L C: Aprovar la relació de factures F/2019/1  totes de l’exercici 2019 i el  pas a 
Intervenció per al seu pagament. Aprovar el pagament de les subvencions i transferències 
següents: Transferència de les quotes dels alumnes de l’Escola Bressol Niu d’Infants del 
mes de gener,  per 13.425,74 euros. Traspàs a l’Associació Niu d’Infants en concepte 
d’aportació municipal pel funcionament del mes de gener per 44.431,97 euros. Traspàs a 
l’Escola de Música per finançar parcialment les despeses de funcionament durant el mes 
de gener per 19.000 euros. Que la part dispositiva de la resolució sigui ratificada per la 
Junta de Govern Local en la propera sessió que es faci. 
 
Centelles, 1 de febrer de 2019” 

 
9.2 Decret número 21/2019 

 
“DECRET NÚMERO  2019/21. Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament  
de Centelles. 
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Atès que el Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, el 29 de gener de 
2019 (...) en referència al procediment abreujat interposat per (...) expedient administratiu 
relatiu a la demanda contenciós administrativa contra la inactivitat de l’Ajuntament de 
Centelles en l’execució del Decret 143/2017, de 26 de setembre de 2017, pel qual es va 
adoptar l’acord, entre altres, d’aprovar definitivament la modificació del Projecte de 
reparcel·lació de la unitat d’execució urbanística delimitada pel Pla parcial del S. XV, 
Ciutat Jardí, Sant Pau i que la corporació, en el termini de vint dies, remeti a la Secretaria 
de l’esmentat Jutjat l’expedient administratiu corresponent. Atesa la necessitat de nomenar 
un advocat. 
 
Per tot això, RESOLC: 
Remetre l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona 
i comunicar a les persones interessades que poden personar-se com a part demandada 
davant el Jutjat en el termini de nou dies. Designar a l’advocat (...) i al procurador (...), en 
representació i defensa dels interessos municipals (...). Que la part dispositiva de l’acord 
sigui ratificada per la Junta de Govern Local en la propera sessió que es faci. 

 
Centelles, 8 de febrer de 2019” 

 
9.3 Decret número 22/2019 

 
“DECRET NÚMERO  2019/22 

 
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. 

 
Per Decret de l’Alcaldia número 2019/1, de 4 de gener de 2019, es va aprovar el Plec de 
clàusules administratives particulars i la memòria valorada que compren les prescripcions 
tècniques que regeixen el contracte i es va convocar, mitjançant procediment obert, 
tramitació urgent, la contractació del Subministrament per arrendament financer amb 
opció a compra, de la substitució de la gespa artificial del camp de futbol (...). 

 
      Per tot això, 
 

RESOLC: Adjudicar definitivament, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, el  
subministrament, a l’empresa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA, SA) i  
contractar l’execució per cent noranta-sis mil vuit-cents noranta-set euros amb  
noranta-dos cèntims (196.897,92 euros) pressupost del contracte amb l’IVA exclòs.  
L’import de l’IVA, al 21%, és de quaranta-un mil tres-cents quaranta-vuit euros amb  
seixanta-quatre cèntims (41.348,64 euros). 48 quotes d’arrendament (...). Ratificar el  
Decret en la primera sessió de la Junta de Govern que es faci.” 

 
Centelles, 11 de febrer de 2019 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, els ratifica íntegrament. 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretaria estenc aquesta acta.  
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