EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30 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: 2. Caràcter: ordinària. Data: 30/1/2019. Horari: de 15 a 15:30 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
Prèviament l’alcalde comunica que s’ha avançat l’hora de la Junta de Govern Local a les 15
hores per un compromís de l’Alcaldia. El president obre la sessió.
1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta del 15 de gener de 2019
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del 15 de gener de 2019 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:
2.1. Expedient número 2413-0023/2018. (...) per reformar el local, al carrer del Socós.
(...).
2.2. Expedient número 2414-0093/2018. (....) per fer una rasa a la vorera per a la
connexió de l’aigua, a l’avinguda d’Ildefons Cerdà.
2.3. Expedient número 2414-0094/2018. (...) en representació de Suqsa Composites, SL,
per pintar la ratlla groga davant de l’entrada de la nau industrial, al carrer del
Purgatori del polígon la Gavarra.
2.4. Expedient número 2414-0095/2018. (...) per pintar la façana de la planta baixa, al
carrer de Josep Anselm Clavé. No obstant, han de fer unes mostres del color i
comunicar-ho als serveis tècnics municipals per decidir conjuntament quin serà el
color definitiu i també han de pintar la balustrada.
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2.5. Expedient número 2414-0096/2018. Nedgia Catalunya, SA fer una rasa per a
instal·lació i la connexió dels serveis, a la ronda dels Esports. No obstant, es
condiciona al compliment de la normativa vigent.
2.6. Expedient número 2414-0001/2019. Nedgia Catalunya, SA, per fer una rasa a la
vorera per a la connexió del servei, al carrer dels Comtes de Centelles. No obstant, es
condiciona al compliment de la normativa vigent.
2.7. Expedient número 2414-0002/2019. Nedgia Catalunya, SA, per fer una rasa per a
la connexió de servei, a la ronda dels Esports. No obstant es condiciona al
compliment de la normativa vigent.
2.8. Expedient número 2414-0003/2019. (...) per construir un mur de contenció de terrer,
al carrer de Rodamilans de la urbanització de Sant Pau. No obstant es condiciona al
compliment de la normativa vigent.
2.9. Expedient número 2414-0005/2019. Nedgia Catalunya, SA per fer una rasa per a la
instal·lació i la connexió de servei, al carrer de les Roses. No obstant, es condiciona al
compliment de la normativa vigent.
Expedient núm. 2413-0031/2018. Promocen Habitatges, SL per a la reforma d’un
edifici d’habitatges i annex, al carrer de les Falgueres. Atès el certificat de final
d’obra de 15 de febrer de 2018 i l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 15 de
gener de 2019. (…) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar la
llicència de primera ocupació.
3. APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
RELATIVA AL CONTRACTE DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA
RECOLLIDA DE FRACCIO ORGÀNICA – PORTA A PORTA –
(...). Atès que l’Ajuntament té adjudicat el servei de neteja viària, recollida i transport de
residus domèstics i gestió de la deixalleria a la mateixa mercantil, mitjançant un contracte
signat el 27 d’octubre de 2015 i que venç el proper 27 d’octubre d’enguany. Es voluntat
de l’Ajuntament unificar ambdós serveis a través d’una licitació única que, en qualsevol
cas, haurà de tenir efectes a partir del 27 d’octubre. (...). La Junta de Govern Local, per
unanimitat, adopta els acords:
Prorrogar, amb caràcter excepcional, el contracte del servei de recollida de la fracció
orgànica dels residus municipals i el transport al centre de valorització a la empresa Obres
i Serveis Presseguer SL (...). Notificar a l’empresa la voluntat de l’Ajuntament de no
prorrogar el contracte de 27 d’octubre de 2015 relatiu a l’esmentat servei.
4. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR DE SERVEI ENTRE
L’AJUNTAMENT I VIÑETS ASSESSORAMENT
(...). L’empresari proposat és Viñets Assessorament i compta amb la capacitat d’obrar i
l’habilitació professional necessària per a la contractació. Intervenció informa que hi ha
consignació pressupostària específica i suficient al Pressupost municipal, aplicació
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pressupostària 920 - 22702. El valor estimat del contracte és de 12.342, IVA inclòs i, per tant,
inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres o a 15.000 euros, quan es tracti de
contractes de subministrament o servei. 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 per a la Gestió dels serveis
professionals, per valor de 12.342, IVA inclòs, a Viñets Assessorament (...). Facultar l’alcalde
per la signatura de la documentació que sigui necessària. L’empresa adjudicatària s’obliga a
adoptar totes les mesures necessàries per al compliment de les obligacions derivades de la
Llei (...) Publicar la informació relativa a aquest contracte com a mínim trimestralment a
través d’internet, en la seu del perfil del contractant (...). Comunicar al Registre de Contractes
del Sector Públic les dades bàsiques del contracte (...).
5. APROVAR, SI ESCAU, EL PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE
PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DEL FORTUNY, ENTRE EL C/ DEL VAPOR I
EL C/ DEL MARQUÈS DE PEÑAPLATA, QUE INCLOU LA PLAÇA DE
L’ESTACIÓ
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar el Pla de Seguretat i
Salut del Projecte d’urbanització (...) ho definim com de Pavimentació del carrer del Fortuny,
entre el carrer del Vapor i el carrer del Marquès de Peñaplata, que inclou la plaça de l’Estació,
presentat per l’empresa Obres i Serveis Presseguer, SL. Notificar l’acord al contractista de les
obres i a la coordinadora de Seguretat perquè ho comuniqui a l’autoritat laboral.
6. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
Expedient número 2758-0001/2019: S’aprova el pressupost presentat per a l’organització del
Cau de Bruixes 2019 i proposat pel regidor de Cultura, que puja 53.372 euros, amb
consignació pressupostària al Pressupost municipal, aplicacions 338 – 2260905 i 920 - 22699.
(...)
Expedient número 2758-0002/2019: S’aprova el pressupost i les bases per a participar a la
rua del 39è Carnaval presentat per a l’organització del Carnestoltes per a l'any 2019 i proposat
per la regidora de Festes, que puja la quantitat de 26.136,97 euros. Amb consignació
pressupostària al Pressupost municipal, aplicació 338 - 2260901. (...)
7. RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Segons els Decrets de l’Alcaldia números 9 i 11 de l’any 2019, del tenor literal que segueix:
“DECRET NÚMERO 2019/9
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. Atès que la Direcció de
Serveis de Cooperació Local, Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona ha publicat
(...) la concessió de l’ajut econòmic dins el Programa complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019-2020. (...). Per tot això: RESOLC: Acceptar la subvenció (...), Línia de
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suport a la millora de l’ocupabilitat (línia 1), import de 69.469,03 euros. Comunicar
l’acceptació a través del PMT.
“DECRET NÚMERO 2019/11
Miquel Arisa Coma, alcalde president de l’Ajuntament de Centelles. (...) RESOLC: Adjudicar
definitivament, mitjançant procediment obert, l’obra de millora dels accessos i arranjament de
la pista del Casal Francesc Macià a l’empresa Conspai Obras y Servicios del Vallès, SL i
contractar l’execució pel preu de dos-cents mil nou-cents euros amb quaranta-dos cèntims
(200.900,42 €) pressupost del contracte amb l’IVA exclòs. L’import de l’IVA, al 21%, és de
quaranta-dos mil cents vuitanta-nou euros amb nou cèntims (42.189,09 €). (...) Ratificar el
Decret en la primera sessió de la Junta de Govern que es faci. 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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