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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 DE 
NOVEMBRE DE 2016 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)  
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Número: 19. Caràcter: ordinària. Data: 17/11/2016. Horari: de 20 a 21 hores. Lloc: sala de la 
Junta de Govern Local 
 
Assistents: 
Miquel Arisa Coma, alcalde president 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde  
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde 
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general 
 
Excusa l'assistència: 
Josep Paré Aregall, tinent d’alcalde 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
El president obre la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que 
s’aprova per majoria absoluta. 
 
1. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
Ajuntament de Castellcir comunica sobre el Projecte de Replantejament de la línia de 
delimitació entre els termes municipals de Castellcir i Centelles, fites F-1 a F-2, de 28 de 
juliol de 2008, redactat per la Generalitat de Catalunya. El 4 de maig de 2012, via correu 
electrònic, es comunica a l’Ajuntament de Castellcir la resposta,  després de  realitzades les 
comprovacions oportunes, literalment diu:  
 
Ja fa un temps que ens va fer arribar un comentari a propòsit de l’emplaçament de la Font de 
Sauva Negra que segons la recent delimitació territorial que han establert amb el municipi de 
Centelles, queda localitzada dins del terme de Castellcir. En aquest sentit, li comentem que 
l’adjudicació municipal de la dita font ja ha estat esmenada i actualitzada tant a la Base de 
Dades de Toponímia de l’ICC com al mateix Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de 
Catalunya per a ser adjudicada al terme municipal de Castellcir. Amb tot, aquestes 
modificacions no podran ser visibles fins a futures edicions o actualitzacions dels documents 
comentats. 
 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta comunicar a l’Ajuntament de 
Castellcir que: 
 La localització de la font de Sauva Negra s’argumenta amb dues coordenades UTM 

que fan referència a la localització de la font, de manera que no queda clar quina és la 
correcta.  

 Un cop introduïdes aquestes coordenades en el programa de geolocalització que 
disposem, ens situen la font dins el terme municipal de Centelles.  

 La comprovació s’ha fet sobre la delimitació del terme municipal de Centelles que hi 
ha publicat a la web de la Generalitat de Catalunya.  

Notifica la part dispositiva de l’acord pel seu coneixement i als efectes que calgui.  
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(...) Convergència i Unió de Centelles, sol·licita les conclusions de l’estudi que es va fer 
durant els mesos d’estiu on les empreses del polígon baixen l’activitat i que es faci un nou 
estudi per determinar si els valors que sortien alts o bé no identificats són els mateixos a fi de 
posar-hi solució pel bé de la salut de tots els ciutadans.  
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, comunica a (...), en representació del grup 
municipal de Convergència i Unió de Centelles que la Diputació de Barcelona fa un estudi 
periòdicament de l’aire del municipi.  
 
(...) Geganters i Grallers de Centelles sol·licita autorització per fer el sorteig de paneres de 
Nadal el 18 de desembre, al matí, davant de l’Ajuntament. Així mateix, demana dues taules i, 
si és possible, desplaçar la parada que hi ha sota del portal de l’Ajuntament.  
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, estima l’autoritza l’ocupació de la via 
pública al Geganters i Grallers de Centelles.  
 
(...) Grup municipal Arajunts per Centelles sol·licita:  
 

1. Que dintre del termini d’accés a la informació es lliuri al representant del grup 
municipal una còpia compulsada del conveni, o qualsevol altre document  similar, que 
contigui el conjunt de pactes entre l’Ajuntament de Centelles (a través presumiblement 
de l’empresa concessionària SOREA) amb l’empresa CETRIKO per l’abastiment 
particular d’aigua.  

2. Que dintre del termini d’accés a la informació municipal es lliuri al representant del 
grup municipal còpia compulsada de l’informe tècnic que avala el compliment de les 
instruccions tècniques corresponents per part de tots els elements de reducció de la 
velocitat (“esquenes d’ase”) instal·lats a la població i, en especial, les que s’han posat 
a la zona de l’escola Xoriguer.  

3. Que a la vista de les iniciatives que ja estan adoptant altres ajuntaments en relació als 
anomenats comptadors telegestionables, s’informi al Grup municipal de la política de 
la companyia elèctrica municipal al respecte i les mesures adoptades per a disminuir la 
seva incidència o el compliment de les mesures per garantir la seva legalitat.  

 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, comunica a Arajunts per Centelles que el 
conveni està a la seva disposició a les oficines municipals i si posteriorment necessita una 
còpia se li donarà i pel que fa al punt núm. 2 els informes els pot consultar a les oficines 
municipals i sobre al punt núm. 3 es demanarà informe a l’enginyer municipal i un cop 
elaborat se li donarà una còpia.  
 
(...)sol·licita una rebaixa de l’Impost de vehicles de tracció mecànica ja que s’ha comprat 
un cotxe híbrid per aconseguir un estalvi de combustible i unes emissions contaminats més 
baixes i el municipi no preveu una rebaixa sobre l’impost, sinó que és tres vegades més car 
que el que pagava fins ara.  
només té competència sobre el tipus impositiu de l’Impost de vehicles de tracció mecànica i 
les possibles bonificacions permeses per les hisendes locals.  
La Junta de Govern Local, per unanimitat, comunica a (...) que l’Ordenança relativa a 
l’Impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici del 2017 preveu una bonificació del 
40% de la quota de l’impost a favor de les persones titulars dels vehicles que acreditin que 
tenen un nivell de emissió de CO2 inferiors o igual als 90 g CO2/Km.  
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Hospital de la Santa Creu de Vic sol·licita la col·laboració amb l’Hospital per import de 
963 euros corresponents a l’any 2016. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova 
la despesa, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, a la partida de 
despesa 312 – 480.  
 
(...) comunica que és propietària del nínxol número 4XX del Cementiri municipal i en 
sol·licita la cessió a favor de l’Ajuntament. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, 
adopta: Deixar sense efecte la concessió de l’esmentat nínxol, sol·licitada per la titular, 
abonar-li  la quantitat de 510 euros i notificar la part dispositiva de l’acord. 
 
(...), en representació dels propietaris de les parades del mercat, comunica que està en 
desacord amb la Fira de la Tòfona, del 18 de desembre, ja que els obliga a canviar la parada 
del seu lloc habitual de tot l’any i pensen que si volen promocionar el mercat dels diumenges i 
el comerç en general hem d’anar tots junts. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, 
comunica a (...), dels propietaris de les parades del mercat, que s’intentarà solucionar la 
problemàtica pel bon funcionament del mercat i de tot el comerç en general.  
 
(...) sol·licita el canvi de nom del nínxol núm. 2X bloc K del Cementiri municipal de la seva 
propietat, a favor d’ell i de la seva germana. 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda que la responsable de l’Àrea de 
padrons faci el canvi de nom del nínxol número 2X bloc K del Cementiri municipal,  (...).  
 
Jutjat Contenciós Administratiu 7 de Barcelona envia una còpia de la resolució dictada del 
recurs ordinari 409/2016, secció F, part actora: Palau Comtal de Centelles, SL i part 
demandada: Ajuntament de Centelles. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Sertyf comunica que a l’empresa Deutsche Bank, SAE se li ha adjudicat una plaça 
d’aparcament del carrer de Torres i Bages (...). La Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada. 
 
(...) comunica que des de fa tres anys l’habitatge del carrer del Mig (...) està buit i demana 
l’exempció de l’Impost de gestió de residus domèstics. La Junta de Govern Local, per 
majoria absoluta, desestima la petició perquè es presta el servei de recollida de residus 
domèstics.  
 
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas (Sorea, SA) envia la còpia de l’informe 
d’obertura de l’incompliment al dipòsit de can Buenos lliurat a Sanitat.  La Junta de Govern 
Local es dóna per assabentada de les actuacions que ha fet el concessionari del servei.  
 
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas (Sorea, SA) sol·licita l’autorització per a 
suspendre el subministrament d’aigua potable els abonats no domèstics que tenen diversos 
rebuts pendents de liquidació. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, autoritza la 
suspensió del subministrament dels abonats no domèstics.  
 
(...) sol·licita que es netegi el solar i que es treguin les grues que hi ha a la rambla del 
Camp de l’Aigua, ja que fa uns 7 o 8 anys que el solar està amb unes condicions 
lamentables; tot això pel bé de tot el veïnat i dels nens que van a l’escola Ildefons Cerdà. Atès 
que les persones propietàries de tota classe de terrenys, de construccions i d’instal·lacions han 
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de complir els deures d’ús, de conservació i de rehabilitació de les condicions establertes per 
la Llei (...). La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta:  
Requerir a (...) Obres i Serveis Presseguer, SL, perquè en el termini de dos mesos dies retiri 
les grues i netegi el solar de la rambla del Camp de l’Aigua, per tal d’evitar prejudicis al 
veïnat. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
Consell Comarcal d’Osona comunica que la Comissió Permanent del Ple, del 15 de juny de 
2016, va adjudicar a l’empresa HPSA Construcción y Servicios Medioambientales, SA, les 
obres de Construcció d’una àrea de servei i pernocta per 15 autocaravanes ubicada a la C-
1413b, a l’avinguda de Pere Barnils. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Consell Comarcal d’Osona comunica que per demanda de diversos municipis hi ha la 
possibilitat de prestar el servei d’abastament d’aigua potable en baixa (domiciliària) i així 
prestar als ajuntaments la totalitat dels serveis del cicle de l’aigua, optimitzant recursos i 
coneixements. Demana quina seria la intenció en el cas que el Consell Comarcal prestés 
aquest servei, si continuar amb la forma de gestió de l’aigua actual o bé si voldríem acollir-
nos al Consell Comarcal. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, comunica al 
Consell Comarcal d’Osona que la concessió del servei d’aigua potable actualment és de 
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigua, SA, i el servei és satisfactori per al municipi.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local comunica que ha 
aprovat i desestimat la sol·licitud d’adhesió al Protocol general per formalitzar la Xarxa de 
Serveis Locals d’Ocupació, Xarxa Xaloc, número 1/Protocol SLO. La Junta de Govern Local 
es dóna per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha aprovat la liquidació 
provisional dels ajuts concedits en el marc del Programa complementari de foment de 
l’ocupació local, línia de suport a la reactivació econòmica local, del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2012 – 2015, amb termini màxim de justificació fins el 15 de setembre de 2016, i per 
als quals, el 16 de setembre de 2016, resta pendent de proposar el pagament de 6.907,75 
euros. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones comunica la consolidació i 
l’ampliació del Servei d’Intermediació en Deutes d’Habitatge, impulsat per la Diputació de 
Barcelona (2012), de manera concertada amb l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya i els col·legis d’advocats de la demarcació i un conjunt d’ajuntaments i de consells 
comarcals, acollidors i prestadors de punts de proximitat d’atenció a la ciutadania, la majoria 
de cobertura supramunicipal. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada i acorda que 
es passi una còpia a Serveis Socials.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Direcció General de 
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic comunica que durant el mes de març un tècnic 
d’aquest Servei es posarà en contacte per concretar una visita i determinar quina pot ser la 
ubicació més idònia i les dates més concretes de la campanya de vigilància de la contaminació 
atmosfèrica. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut comunica els consells i les 
recomanacions per aprendre a identificar els bolets i evitar les intoxicacions, ja que els últims 
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anys s’han notificat 30 brots d’intoxicacions per bolets amb un total de 92 persones afectades, 
23 hospitalitzades i 3 defuncions. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Institut Pere Barnils sol·licita 
la designació d’un representant de l’Ajuntament per formar part del Consell escolar. La Junta 
de Govern Local, per majoria absoluta, designa a Cristina Ciudad Fernández com a 
representant de l’Ajuntament al Consell escolar de l’Institut Pere Barnils.  
 
Generalitat de Catalunya. Servei Català de la Salut comunica l’article 62.3 de la Llei 
reguladora de les hisendes locals preveu que les ordenances fiscals puguin regular una 
exempció a favor dels béns dels quals siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, 
sempre que estiguin directament afectats al compliment de les finalitats específiques dels 
centres. Així mateix, les ordenances fiscals han de regular els restants aspectes substantius i 
formals de l’exempció. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, comunica al Servei 
Català de Salut que l’ordenança per al 2017 no preveu aquesta exempció però que es tindrà en 
compte per al 2018.  
 
2. LLICÈNCIES  
 
2.1 OBRES 
Segons els expedients tramitats la Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda 
concedir la llicència per a les actuacions urbanístiques esmentades a continuació: 
 
Expedient número 118/2016. (...) per arranjar la teulada.  
 
Expedient número 119/2016. Gas Natural Distribución, SDG, SA, per fer una rasa de 2 
metres de llargada per 0,60 metres d’amplada, al carrer de Josep Anselm Clavé.  
No obstant, es condiciona al compliment dels requisits corresponents (...):  
 
Expedient número 120/2016. (...), en representació de Fibra Òptica Centelles, SL, per fer la 
instal·lació elèctrica i pintar les parets, al local del carrer del Socós.  
 
Expedient número 121/2016. Gas Natural Distribución, SDG, SA, per fer una rasa d’1 
metre de llarg per 0,60 metres d’amplada per a la connexió de servei, al carrer de Manlleu.  
No obstant, es condiciona al compliment dels requisits corresponents (...):  
 
Expedient número 122/2016. (...) per instal·lar un ascensor, al carrer de Mossèn Josep 
Ubach. S’ha de complir el següents requisits: El promotor ha de vetllar pel correcte destí dels 
residus produïts i comunicar l’ocupació de la via pública a l’Ajuntament. 
 
Expedient número 123/2016. (...)per partició d’habitatge en tres unitats, al carrer del 
Marquès de Peñaplata. S’ha de complir el següents requisits: El promotor ha de vetllar pel 
correcte destí dels residus produïts i comunicar l’ocupació de la via pública a l’Ajuntament. 
 
 
 
2.2 LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ I SEGREGACIÓ 
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Expedient número 124/2016. (...), per dividir dues naus del carrer de Castellar del polígon 
industrial la Gavarra. (...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, autoritza la 
parcel·lació.  
 
Expedient número 125/2016. (...), per la segregació i agrupació de la finca del carrer de 
Castellar, del polígon industrial la Gavarra. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, 
autoritza la parcel·lació.  
 
Expedient número 126/2016. (...), per segregar la finca situada a l’antic camí de Collsuspina. 
(...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda innecessària la llicència de 
parcel·lació.  
 
2.3 FINAL D’OBRA 
 
Expedient número 49/2016. (...), per reforma interior de local comercial, al carrer Nou.  
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda donar el final d’obra. 
 
Expedient número 61/2016. (...) per a l’enderroc d’un habitatge unifamiliar, al carrer de 
Jesús.La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda donar el final d’obra. 
 
2.4 PERMÍS AMBIENTAL MUNICIPAL 
 
Expedient número 22/2013. (...) (expedient número 23/2016) sol·licita la transmissió del 
Permís ambiental municipal d’un bar cafeteria, al carrer del Palau dels Comtes. La Junta de 
Govern Local, per majoria absoluta, autoritza la transmissió del Permís ambiental municipal a 
(...).  
 
3. INFORMES 
 
3.1 Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 14 de novembre de 2016, relatiu al despatx 
d’un interventor a les oficines municipals. Les despeses del mobiliari pugen 4.788 euros. La 
Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova la despesa.  
 
3.2 Segons el requeriment de la Junta de Govern Local, del 20 d’abril de 2016, relatiu a la 
sol·licitud de la llicència de 1a ocupació de l’expedient d’obres número 98/2014, (...) en 
representació d’Estació de Serveis Centelles, SL, per a la construcció d’una estació de servei, 
rentador de vehicles i botiga, al carrer dels Hostalets.  
Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 16 de novembre de 2016. La Junta de 
Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: Requerir novament a Estació de 
Serveis Centelles, SL, perquè porti a terme les deficiències següents per obtenir la llicència de 
primera ocupació:  
 
 Fer el muret exterior, d’acord amb el plànol que hi ha, que garantirà la seguretat de 

l’espai de la façana destinat a la sortida de la benzinera, ja que és molt ample i hi ha 
cotxes que no saben per on han de sortir. 

 S’ha modificat la senyalització d’incorporació i de sortida de la benzinera, segons el 
projecte aprovat, però els senyals no s’han col·locat adequadament com a benzinera i  
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negoci privat: els senyals han d’estar al límit de la seva propietat i no en la via pública 
i menys quan no compleixen ni les dimensions ni els acabats dels normalitzats.  

 Cal senyalitzar de manera completa i definitiva, seguint la normativa corresponent 
(...):  

Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
3.3 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de data 16 de novembre de 2016, 
relatiu a una queixa presentada per (...) per la manca de manteniment de la zona verda, 
situada al carrer d’Aiguafreda, a la zona de la Ziga zaga.  La Junta de Govern Local, per 
majoria absoluta, comunica (...) que ja s’han començat a fer les actuacions de neteja i en breu 
estarà solucionada la problemàtica.  
 
3.4 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 15 de novembre de 2016, relatiu a 
la sol·licitud de l’aval de les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, 
amb 9 habitatges i 10 places d’aparcament, al carrer de la Indústria. L’aval presentat de 8.335 
euros correspon a les obres d’urbanització del vial i els serveis necessaris per a les connexions 
de les construccions del carrer de la Indústria i no del carrer de Sant Martí.  
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova íntegrament l’informe de l’arquitecta 
tècnica municipal i comunica a (...) que no es por retornar l’aval fins que s’hagin portat a 
terme totes les obres de la finca del carrer de la Indústria.  
 
4. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS  
 
4.1 La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda que es retorni la factura a 
l’Associació de Municipis per la Independència, ja que no hi ha consignació en el 
Pressupost municipal, l’import és de 745 euros.  
 
4.2 Segons els expedients (...) de l’any 2016, relatius a la proposta d’ajudes econòmiques i 
amb l’informe favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social. 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: 
Aprovar (...), per import de 27,55 euros a abonar directament a Serveis Socials. Atès que hi ha 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent a la partida de despesa 231-48000. 
Aprovar (...), per import de 225 euros a abonar directament a Serveis Socials. Atès que hi ha 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent a la partida de despesa 231-48000. 
Aprovar (...), per import de 380 euros a abonar directament a Serveis Socials. Atès que hi ha 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent a  la partida de despesa 231-48000. 
Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
4.3 (...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova la despesa i la factura 
presentada per la regidora d’Educació relativa al manteniment informàtic de l’escola 
Xoriguer durant el mes d’octubre per import de 226,88 euros/mensuals, presentada per 
l’empresa Informàtica Feu, SL, amb consignació específica al Pressupost municipal vigent, 
partida de despesa 323 – 2120001.  
 
4.4 (...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova la despesa presentada per la  
regidora de Joventut, relativa als elements d’Skate a la riera Blanca, per import de 2.994,75 
euros amb  consignació específica al Pressupost municipal vigent, partida de despesa 3341 – 
2260901.  
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4.5 (...) S’aprova una selecció dels projectes d’ajudes al desenvolupament de l’any 2016 
segons la proposta la regidora de Joventut i d’acord amb el Consell de Cooperació i 
Solidaritat en concret:  
 
 Nom Projecte País Pressupost 
1 Una granja modelo en el Norte de Nicaragua: 

productividad lechera y sostenibilidad 
agropecuaria 

Nicaragua Pressupost acordat: 5.381 euros 
  

 10% de gestió del Fons Català  Gestió: 538 euros  
2  Suport a l’acollida de població refugiada en 

trànsit a Europa víctima dels conflictes armats 
a l’àrea mediterrània (projecte 2833) 

 Pressupost acordat: 331 euros 

 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova la despesa per import de 6.250 euros, 
consignat a la partida vigent de despesa 231 – 48001.  
 
Miquel Arisa Coma, en relació: 
 
a) Aprovar les Bases per fer un pessebre per Nadal i el Concurs de fanalets de Reis 
b) Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i La Institució Germanes del 
Sagrat Cor de Jesús i de Maria, titular del Centre Educatiu Sagrats Cors i l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, per al Projecte 
Arrel, en el marc de les mesures especifiques d’atenció a la diversitat dels Alumnes de 
l’Educació Secundària Obligatòria, per als cursos 2016 – 2017 i 2017 – 2018 
Va exposar que la urgència estava suficientment justificada. La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, declara la urgència de l’assumpte: 
 
a) APROVAR, SI ESCAU, LES BASES PER FER UN PESSEBRE PER NADAL I EL 
CONCURS DE FANALETS DE REIS 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova les bases i acorda fer la màxima 
difusió al municipi.  
 
b) APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT I LA INSTITUCIÓ GERMANES DEL SAGRATS COR DE JESÚS 
I DE MARIA, TITULAR DEL CENTRE EDUCATIU SAGRATS CORS I 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, PER AL PROJECTE ARREL, EN EL MARC 
DE LES MESURES ESPECIFÍQUES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS 
ALUMNES DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, PER ALS CURSOS 
2016 – 2017 I 2017 – 2018 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova l’esmentat Conveni de col·laboració i 
faculta l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària.  
 


