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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 14 DE 
SETEMBRE DE 2017 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE 
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ  DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Identificació de la sessió 
 
Sessió número: 14. Caràcter: extraordinària. Data: 14/9/2017. Horari: de 20 a 21,15 hores. 
Lloc: sala de la Junta de Govern Local 
 
Assistents 
Miquel Arisa Coma, alcalde president 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde  
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general 
 
Excusa l’assistència 
Josep Paré Aregall, tinent d’alcalde 
El president obre la sessió. 
 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 24 DE 
JULIOL 
 
El secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per majoria 
absoluta. 
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
Agència Catalana de l’Aigua comunica que la pàgina web dóna accés amb caràcter 
permanent i actualitzat, a la informació relativa al preu i a la factura de l’aigua dels municipis 
de Catalunya. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
(...), en representació del grup municipal PDeCAT, sol·licita la creació d’una Comissió 
Informativa Especial sobre el desenvolupament del Projecte de reparcel·lació i urbanització 
de la ciutat jardí de Sant Pau integrada per tots els grups municipals. La Junta de Govern 
Local, per majoria absoluta, li comunica que tota l’actuació relativa al Projecte de Sant Pau 
està a la seva disposició sense perjudici que se li doni la documentació sol·licitada.  
 
(...), en representació del grup municipal PDeCAT, sol·licita còpia de les actes del Consell 
d’Administració de les companyies elèctriques, ja que l’última que tenen és del 8 de març 
de 2013. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, li comunica que li donaran una 
còpia de totes les actes del Consell d’Administració de les companyies elèctriques.  
 
(...), en representació del grup municipal PDeCAT, sol·licita una còpia de les analítiques de 
les fonts que el mes d’abril ha fet el Consell Comarcal d’Osona, així com una explicació 
perquè no ha analitzat la font Grossa i si és l’Ajuntament qui determina quines fonts han 
d’analitzar. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, li comunica que  s’analitzen totes 
les fonts del municipi, sempre que hi ragi aigua.   
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(...), en representació del grup municipal PDeCAT, sol·licita la informació digitalitzada i els 
plànols de les conduccions de l’aigua del poble amb les indicacions des d’on fan el bombeig 
i el circuit de distribució. L’alcalde manifesta que seria convenient que la portaveu del 
PDeCAT fes una visita a les instal·lacions d’abastament d’aigua del municipi amb un 
responsable de l’empresa concessionària SOREA, SA, amb l’objecte que se li expliqui el 
funcionament del servei. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, corrobora el que ha 
manifestat l’alcalde.  
 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament sol·licita el pagament de la quota com a 
soci, en funció de la població de cada municipi, import de 750 euros. La Junta de Govern 
Local, per majoria absoluta, acorda que es passi acord a Tresoreria per fer efectiu el pagament 
amb consignació específica en el Pressupost municipal, partida de despesa 231 – 48001. 
 
Jutjat del contenciós Administratiu número 4 de Barcelona envia una còpia de l’expedient 
administratiu i de la resolució ferma dictada en el Recurs Contenciós Administratiu (...) on 
desestima la reclamació. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada, ordena el seu 
arxiu i que es faci l’avís de rebut al Jutjat. 
 
(...) en representació de la Comunitat de propietaris, comunica que un veí d’un habitatge del 
carrer de Sant Joan té un gat que provoca molèsties als veïns i sol·licita que l’Ajuntament 
preguin les mesures oportunes per tal de solucionar la problemàtica. La Junta de Govern 
Local, per majoria absoluta, acorda requerir a (...) perquè resolgui la problemàtica del gat.  
 
(...) sol·licita informació sobre la possibilitat de portar a terme una activitat comercial al 
carrer Fortuny i si les obres que realitzen tenen la llicència corresponent. La Junta de 
Govern Local, per majoria absoluta, comunica a (...) que segons el Pla General d’Ordenació 
Municipal al carrer Fortuny es pot desenvolupar l’activitat i que les obres tenen la llicència.  
 
(...) comunica que hi ha pocs espais oberts per a nens i joves, especialment durant l’estiu, i 
han de fer moltes activitats al carrer, i sol·licita poder utilitzar espais com el camp de futbol, 
el pavelló o les pistes de tennis. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, comunica a 
(...) que quan necessiti algun equipament per desenvolupar una activitat ho sol·liciti a 
l’Ajuntament i es decidirà al respecte.  
 
(...) comunica que uns veïns del carrer de Sant Jordi tenen un gos al pati tota la nit plorant i 
provoca molèsties al veïnat i sol·licita que l’Ajuntament busqui una solució per tal de resoldre 
la problemàtica. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda requerir a (...) perquè 
resolgui la problemàtica del gos.  
 
(...) comunica la seva renúncia a qualsevol dret sobre la propietat del nínxol número (...) 
del Cementiri municipal a favor de la seva germana (...), en qualitat d’hereves de (...). La 
Junta de Govern Local, per majoria absoluta, estima la petició.  
 
(...) en representació de (...) comunica que són propietàries del nínxol núm. 317 del Cementiri 
municipal (...) i en sol·liciten la cessió a favor de l’Ajuntament. La Junta de Govern Local, per 
majoria absoluta, adopta els acords: Deixar sense efecte la concessió del nínxol 317 del 
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Cementiri municipal, sol·licitada per les titulars (...)  i abonar-los  la quantitat de 380 euros. 
Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 
(...) en representació de (...) comunica que són propietàries del nínxol número 507 del 
Cementiri municipal, (...) i en sol·liciten la cessió a favor de l’Ajuntament. La Junta de 
Govern Local, per majoria absoluta,: Deixar sense efecte la concessió del nínxol 507 del 
Cementiri municipal, sol·licitada per les titulars (...) i abonar-los  la quantitat de 380 euros. 
Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 
Servihabitat, com a gestors del patrimoni immobiliari de Buildingcenter, SAU, de l’habitatge 
del carrer de Sant Martí (...), comunica que han emprès accions judicials perquè està ocupat 
per persones que no en són propietàries. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Servihabitat, com a gestors del patrimoni immobiliari de Buildingcenter, SAU, de l’habitatge 
del carrer de Sant Martí (...), comunica que han emprès accions judicials perquè està ocupat 
per persones que no en són propietàries. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Servihabitat, com a gestors del patrimoni immobiliari de Buildingcenter, SAU, de l’habitatge 
del carrer de Sant Martí (...), comunica que han emprès accions judicials perquè està ocupat 
per persones que no en són propietàries. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Síndic de Greuges de Catalunya comunica que ha rebut l’informe a la queixa presentada  
(...) sobre la situació de la seva néta (...). Atès que l’informe indica que no s’està fent 
seguiment de la situació del pare, al juny, juliol i octubre de 2016, i el senyor (...) tenia visites 
programades però no es van fer efectives perquè les va anul·lar. Sol·licita un informe del 
seguiment respecte les noves citacions que es facin des dels Serveis Socials (...). La Junta de 
Govern Local es dóna per assabentada i ordena que es passi l’acord a la responsable dels 
Serveis Socials, amb l’objecte de que emetin l’informe corresponent.  
 
Síndic de Greuges de Catalunya comunica que un cop solucionada la problemàtica de 
l’aparcament indegut sobre la vorera de la carretera de Banyeres dóna per tancades les 
actuacions. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, presenta l’informe de 
l’aprovació del Projecte d’urbanització de la unitat d’execució urbanística delimitada pel Pla 
Parcial del Sector XV, ciutat jardí–Sant Pau. La Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada i ordena que es facin actuacions per tal de seguir la tramitació de l’expedient.  
 
(...) sol·licita que es facin complir les ordenances municipals, en concret la neteja de la 
rambla del Camp de l’Aigua i la cantonada amb l’avinguda de les Escoles, així com una 
solució a la terrassa del bar de la rambla del Camp de l’Aigua que ocupa gran part de la vorera 
i provoca molèsties al veïnat de soroll i de brutícia. La Junta de Govern Local, per majoria 
absoluta, comunica (...) que es netejarà la zona i es controlarà l’ocupació de la via pública.  
 
(...) en representació d’IGE BCN, sol·licita un canvi d’horari dels caps de setmana de la 
Piscina municipal, a partir de l’1 de setembre de 2017. La Junta de Govern Local, per 
majoria absoluta, estima la petició, sense perjudici de que el concessionari haurà de certificat 
que la modificació no afecta al servei.  
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(...) treballadora de l’Associació Niu d’Infants sol·licita que es tramiti la baixa voluntària de 
l’empresa a partir del 31 d’agost de 2017, d’acord amb la normativa vigent i al conveni 
col·lectiu aplicable, comunica que es reserva el dret fer les accions que li corresponguin en 
defensa dels seus drets laborals. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada. 
 
(...) comunica que el 5 d’agost al carrer de Santa Anna es va fer una festa mexicana en la 
qual van penjar banderes mexicanes i globus a la seva façana, sense autorització. Així mateix 
i reiteradament demana quina autorització de taules i cadires té el bar (...) ja que ocupa tot el 
carrer, la seva façana i provoca molèsties al veïnat. La Junta de Govern Local, per majoria 
absoluta, comunica (...) que el bar té autorització per col·locar 4 taules i cadires i pel que fa a 
les festes han de demanar autorització prèvia, pel que en el futur es controlarà les actuacions 
que no tinguin permís.  
 
Consell Comarcal d’Osona comunica que ha aprovat la participació de l’Ajuntament al 
Programa Enxaneta per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i 
desenvolupament de programes de l’Àrea d’Atenció a les Persones, escola d’Ildefons Cerdà 
(curs 2017–2018), per 4.500 euros. La Junta der Govern Local, per majoria absoluta: Acceptar 
la participació de l’Ajuntament en el Programa Enxaneta (...). Facultar l’alcalde per a la 
signatura la documentació necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord. 
 
Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones comunica que ha concedit el recurs 
material per a l’actuació Supervisió als serveis socials bàsics, per 943,80 euros, en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de Govern Locals 2016 – 2019. La Junta de 
Govern Local, per majoria absoluta, accepta l’ajut econòmic.  
 
Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària comunica que ha aprovat la 
devolució efectiva als subjectes actius dels drets pendents de retornar als contribuents que 
figuren en la base de dades de l’Organisme amb antiguitat superior als quatre anys, per 335,41 
euros. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta la devolució.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que ha desestimat la 
sol·licitud de la Restauració de la façana de la capella del Socós, en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, per la manca de recursos 
materials. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària envia una còpia de la Sentència 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 16 de Barcelona, en el recurs número 328/2014, 
interposat per Correos y Telégrafos, SA, relativa a la desestimació del recurs en relació a les 
liquidacions de l’Impost sobre activitats econòmiques (2009 a 2012 i 2013). La Junta de 
Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica que s’ha desestimat la 
sol·licitud de les Papereres d’ecodisseny de plàstic reciclat (...) en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2017, per la valoració més baixa i manca de recursos. La Junta de Govern 
Local es dóna per assabentada.  
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Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica la concessió de 
Préstec de material esportiu per a les Jornades d’atenció a la diversitat de l’escola Ildefons 
Cerdà. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica la concessió de 
Préstec de material per a la Cursa d’obstacles Embruixada Vila de Centelles. La Junta de 
Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat comunica l’ajuda econòmica del 
recurs tècnic que consisteix en la redacció de plans, projectes i informes per a l’actuació de 
Valoració econòmica d’adquisició de la finca del Palau dels Comtes, per 1.708,22 euros. La 
Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta l’ajut econòmic. 
 
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha aprovat definitivament els 
ajuts del Programa complementari d’escolarització en primera infància (curs 2016 – 2017 del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019), per 6.134,80 euros. La Junta de Govern Local, per 
majoria absoluta, accepta l’ajut econòmic.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat sol·licita informació 
sobre la Modificació puntual del Pla general d’ordenació en relació amb el límit del sòl urbà, 
equipaments sector XIX subsector del mig i zona escorxador (URB 167-12), promoguda per 
(...). La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, comunica a la Generalitat de Catalunya 
que l’expedient està paralitzat.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica que ha 
aprovat definitivament el Projecte en sòl no urbanitzable per a la construcció d’una unitat de 
subministrament de carburants a la carretera C-17, formulat per Instalaciones y Servicios 
Petrolec, SL. Prèviament a l’atorgament de la llicència per part de l’Ajuntament i d’acord amb 
l’informe emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental haurà de complir les 
condicions que consten en l’informe. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Direcció General de Comerç. Departament d’Empresa i 
Coneixement sol·licita el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i 
festius per als anys 2018 i 2019. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda que 
els dies festius per a l’any 2018 seran l’1 de setembre i el 31 de desembre.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica que ha 
rebut la sol·licitud de modificació de les condicions d’explotació dels serveis regulars de 
transport de viatgers per carretera Barcelona – Prats de Lluçanès amb ramals de l’empresa 
Castellà, SA i Castellterçol – Centelles amb filloles i prolongacions de l’Empresa Sagalés, 
SA. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica que ha 
arxivat la sol·licitud d’inscripció al Registre de nuclis zoològics de Catalunya (...) les 
instal·lacions (...), perquè no tenen consideració de nucli zoològic. La Junta de Govern Local 
es dóna per assabentada.  
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Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica que ha 
autoritzat les obres a la C-17, PK inici: 42+000, PK final 44+000, llevat de dret de propietat i 
sense perjudici de tercers, a la zona de protecció de la carretera i punts quilomètrics indicats.  
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.  
 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament comunica la concessió d’una 
subvenció per al funcionament de les Escoles de Música i/o Dansa (curs 2015-2016), per 
15.584,40 euros per a l’escola de música. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, 
accepta la subvenció.  
 
3. LLICÈNCIES 
 
3.1 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. El secretari 
manifesta que les llicències menors que no requereixen informe del tècnic facultatiu per no 
afectar a l’estructura, no necessiten autorització, sinó una simple declaració de la persona 
interessada.  
 
Expedient número 88/2017(...) per rehabilitar l’interior d’un habitatge, al carrer de 
l’Hospital. El/la promotor/a-constructor/a vetllarà pel compliment de la normativa vigent.  
 
3.2 PRÒRROGA D’OBRES  
 
Expedient número 54/2016 (...) per construir un habitatge aïllat, al carrer del Tagamanent. 
D’acord amb l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 28 de juliol de 2017. La Junta de 
Govern Local, per majoria absoluta, concedeix (...) una pròrroga fins el 2 de juny de 2018.  
 
4. INFORMES 
 
4.1 Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 28 de juliol de 2017, relatiu a la llicència 
d’obres número 54/2016, (...) per construir un habitatge aïllat, al carrer del Tagamanent (...). 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova el Projecte executiu i la documentació 
de la llicència d’obres (...).  
 
4.2 Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 28 de juliol de 2017, relatiu a la llicència 
d’obres número 115/2016, (...) per reformar i ampliar un habitatge aïllat, al carrer de Joan 
Maragall (...) La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova el Projecte executiu i la 
documentació de la llicència (...).  
 
4.3 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 25 de juliol de 2017, relatiu a 
l’exempció de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de la 
construcció i anàlegs, de la llicència d’obres número 92/2015, (...) per a la rehabilitació d’un 
edifici amb habitatges i locals, al carrer Nou. Atès que ha ocupat la via pública durant 12 
mesos per portar a terme les obres. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda 
que haurà de fer efectiva la quantitat de 3.065,74 euros que corresponen a la Taxa per 
l’ocupació de la via pública (...).  



7 
 

4.4 Segons els informes del secretari, de 18 d’agost i 8 de setembre de 2017, relatiu a la 
disponibilitat de locals per portar a terme el Referèndum de l’1 d’octubre. La Junta de Govern 
Local es dóna perassabentada.  
 
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 
5.1 S’aprova la despesa de 1.851,18 euros presentada per l’alcaldia relativa al contracte de 
manteniment de l’empresa ABS Informàtica, SLU, de l’1 d’abril fins el 30 de juny de 2017 
amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent. S’acorda donar per finalitzat el 
contracte de manteniment. 
 
5.2 S’aprova la despesa de 1.005,51 euros (IVA INCLÒS) presentada per l’alcalde, relativa a 
l’adquisició d’un equip informàtic (...), per a l’Àrea de Serveis Socials amb consignació 
específica en el Pressupost municipal vigent.  
 
5.3 S’aprova la despesa de 1.165 euros (IVA exclòs) presentada per l’alcalde, relativa als 
honoraris pel càlcul de murs i soleres de la reforma de les piscines municipals d’estiu, per  
Cèsar Panicot Llagostera amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent. 
 
5.4 S’aprova la despesa de 4.840 euros (IVA inclòs) presentada pel regidor d’Esports, relativa 
al reforç del servei de socorrisme les tardes des del 18 de juliol fins el 3 de setembre, en 
concret 6 hores diàries amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent partida 
de despesa 342 – 21200.  
 
5.5 Segons la descripció del servei de la policia local i la proposta de gratificació 
extraordinària realitzada pel regidor de Seguretat Ciutadana,  relativa a la plena 
disponibilitat horària per la manca de personal. La Junta de Govern Local, per majoria 
absoluta, adopta: Abonar la quantitat de 150 euros/nets el mes de juliol com a gratificació 
extraordinària per la plena disponibilitat horària i fer les retencions de l’IRPF i de la Seguretat 
Social a (...). Notificar a Tresoreria que efectuï el  pagament. 
 
5.6 S’aprova la despesa de 226,88 euros/mensuals presentada per la regidora d’Educació 
relativa al manteniment informàtic de l’escola Xoriguer durant els mesos de juliol a 
desembre de 2017, presentada per l’empresa Informàtica Feu, SL, amb consignació específica 
en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 323 – 2120001. El secretari i es reitera 
sobre el que ja va manifestar en l’acta de la Junta de Govern Local del 17 de desembre de 
2015 i anteriors.  
 
5.7 S’aprova la despesa de 10.166,86 euros segons la proposta del regidor de la Fundació 
Osona, Formació i Desenvolupament, per la Gestió, informació i coordinació del projecte 
Foment de l’associacionisme jove, de febrer al juliol, amb consignació específica en el 
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231 - 2269906.  
 
5.8 Proposta d’ajudes econòmiques 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: 
Ajuda econòmica (...), per import de 50 euros, a abonar directament a Serveis Socials, amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
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Ajuda econòmica (...) per a la beca de la piscina.  
Ajuda econòmica (...), per import de 60 euros, a abonar directament a Serveis Socials, amb 
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000. 
Ajuda econòmica (...), per import de 41,90 euros pel subministrament de l’aigua a abonar 
directament a Sorea, SA, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, 
partida de despesa 231-48000. Notificar la part dispositiva dels acords. 
 
5.9 S’aprova fer efectiva la quantitat de 718,50 euros per cobrir els deutes del menjador de 
l’escola bressol, amb la subvenció rebuda per la Diputació de Barcelona, amb el nom PC 
Escolarització en primera instància per al curs 2016 – 2017,  segons la proposta presentada 
per la treballadora social. Aquest programa és per cobrir els deutes d’escolarització o de 
menjador escolar de l’escola bressol. Hi ha consignació específica en el Pressupost municipal 
vigent, partida de despesa 3200145. 
 
6. APROVAR, SI ESCAU, LES BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT 
D’AJUTS SOCIALS PER ACTIVITATS ESPORTIVES DINS EL PROGRAMA 
ESPORT PER A TOTHOM PER A FAMÍLIES RESIDENTS A CENTELLES, 
REDACTADES PELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS 
 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Aprova les Bases reguladores per 
l’atorgament d’ajuts socials per a activitats esportives dins el programa Esport per a tothom 
per a famílies residents a Centelles, redactades pels Serveis socials municipals. Que es 
publiquin al tauler d’edictes de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província, a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions i se’n doni la màxima difusió. 
 
7. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ESPECÍFIC DE COOPERACIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES (CURRICULARS) 
EN ENTITATS COL·LABORADORES 
 
Segons l’informe de l’arxivera municipal relatiu al Conveni específic de cooperació educativa 
per a la realització de pràctiques acadèmiques externes (curriculars) en entitats 
col·laboradores presentada per la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. La Junta de 
Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Aprovar l’esmentat Conveni i facultar l’alcalde 
per a la signatura de la documentació necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
8. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA 
DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS ENTRE L’AJUNTAMENT, EL 
CONSORCI LOCALRET I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al 
conveni de col·laboració entre el consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, tot assumint el compromís de 
complir les obligacions que se’n deriven. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la 
documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.  
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.  
 


