EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 DE
MAIG DE 2017 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE,
DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Número: 9. Caràcter: ordinària. Data: 18/5/2017. 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
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 4 DE
MAIG
El secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per unanimitat.
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
Ajuntament de Tona comunica l’autorització per portar a terme la XXVII Pedalada Popular
de Centelles, el 4 de juny, sempre que s’obtinguin les autoritzacions i els permisos necessaris.
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Ajuntament de Castellcir comunica l’autorització per portar a terme la XXVII Pedalada
Popular de Centelles, el 4 de juny, no obstant això, la pedalada transcorrerà sota la
responsabilitat de l’Ajuntament de Centelles, i cal l’autorització dels propietaris de les
finques. Un cop acabada l’activitat l’organització ha de retirar les fites i senyals del recorregut
de la marxa i tindrà cura de l’entorn. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Ajuntament de Castellcir comunica que accepta de l’informe emès per l’Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya que conclou que la font de Sauva Negra es troba dins el terme de
Castellcir. Demanen que es retirin els cartells del nostre municipi que hi ha a l’indret. La
Junta de Govern Local es dóna per assabentada i demana disculpes per la ubicació errònia.
(...), en representació del bar el Racó del Pi, sol·licita autorització per col·locar taules i
cadires al carrer de la Font Calenta. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els
acords: Requerir que es presenti el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil amb
l’extensió a la terrassa. Autoritzar a col·locar 2 mòduls grans, des de l’1 de maig al 30 de
setembre previ pagament de la taxa preceptiva (...), sens perjudici que si es produeixen sorolls
que alterin la convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització concedida. Cada dia ha de
recollir les taules i les cadires i deixar l’espai públic que ocupen ben net, per tal de fer la
neteja general de tota la via pública. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat.
(...) Convergència i Unió de Centelles, sol·licita una còpia de la documentació següent:
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 Còpia de l’organigrama funcional actualitzat de tot el personal
 Còpia de les auditories dels anys 2014, 2015 i 2016
 Còpia de les contractacions de personal i resolució de les meses de contractació dels
anys 2014, 2015 i 2016.
 Informació sobre si es fa el control de la capacitats, la valoració i la motivació del
personal
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:
Primer. Notificar (...) Convergència i Unió de Centelles que l’organització del personal és
molt senzilla, en concret l’Eletracomercial Centelles, SLU té 1 administrativa i
l’Eletradistribució Centelles, SLU té 2 administratives, 3 auxiliars administratives, 5 persones
d’exterior, 2 lectors i les persones responsables són Glòria Paré i Miquel Carrasco,
respectivament.
Segon. Recordar-li que de l’auditoria se li va lliurar una còpia i no n’hi ha cap més.
Tercer. De les contractacions dels anys 2014, 2015 i 2016 hi ha els expedients a la seva
disposició a les oficines de les empreses esmentades.
Quart. Els controls de capacitat, la valoració i la motivació del personal es comprova amb el
treball diari del personal i no hi ha cap queixa al respecte.
(...), en representació del bar Can Pequeño, sol·licita autorització per col·locar taules i
cadires al Passeig. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Requerir que
es presenti el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil amb l’extensió a la terrassa.
Autoritzar a col·locar 14 mòduls grans, des de l’1 de maig al 30 de setembre i 5 mòduls grans
de l’1 de gener al 30 d’abril i de l’1 d’octubre al 30 de desembre previ pagament de la taxa
preceptiva (...), sens perjudici que si es produeixen sorolls que alterin la convivència del
veïnat (...) es revocarà l’autorització concedida. Cada dia ha de recollir les taules i les cadires i
deixar l’espai públic que ocupen ben net, per tal de fer la neteja general de tota la via pública.
Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat.
(...), en representació de Sushi Osona, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires a la
rambla del Camp de l’Aigua. La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima la
sol·licitud perquè no pot portar a terme l’activitat de bar.
(...), en representació de la Comunitat de propietaris, comunica que hi ha els veïns de l’edifici
(...) que tenen uns gossos que comporten molèsties al veïnat i males olors a l’escala i
sol·liciten que es prenguin les mesures adients ja que amb el bon temps la situació encara serà
més greu. Atès que ja s’ha avisat al propietari del gos d’aquesta problemàtica. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda que es reiterarà l’avís la propietat per tal que no molesti
als veïnat.
(...), en representació de l’Associació Administrativa de Cooperació del Sector XV de Sant
Pau, comunica que en data 6 de maig de 2017 han renovat la junta de l’associació. La Junta de
Govern Local es dóna per assabentada.
(...), en representació del bar Sant Antoni, sol·licita autorització per col·locar taules i
cadires a l’avinguda d’Ildefons Cerdà. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els
acords: Requerir que es presenti el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil amb
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l’extensió a la terrassa. Autoritzar a col·locar 5 mòduls grans, des de l’1 de maig al 30 de
setembre previ pagament de la taxa preceptiva (...), sens perjudici que si es produeixen sorolls
que alterin la convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització concedida. Cada dia ha de
recollir les taules i les cadires i deixar l’espai públic que ocupen ben net, per tal de fer la
neteja general de tota la via pública. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat.
(...), en representació del bar la Plaça, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires a
la plaça Major. La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima la petició per les
mesures cautelars que s’han adoptat en el Decret de l’Alcaldia número 69, de 10 de maig de
2017.
(...) sol·licita el canvi de nom del nínxol número 198 del Cementiri municipal a favor de (...).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que la responsable de l’Àrea de Padrons
faci el canvi de nom.
(...), en representació del bar – cafeteria el Sol, sol·licita autorització per col·locar taules i
cadires a la ronda dels Esports. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:
Requerir que es presenti el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil amb l’extensió
a la terrassa. Autoritzar a col·locar 2 mòduls mitjà, des del 25 d’abril al 30 d’octubre previ
pagament de la taxa preceptiva (...), sens perjudici que si es produeixen sorolls que alterin la
convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització concedida. Cada dia ha de recollir les
taules i les cadires i deixar l’espai públic que ocupen ben net, per tal de fer la neteja general
de tota la via pública. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat.
(...), en representació del bar la Sagrera, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires
al carrer del Centre. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Requerir
que es presenti el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil amb l’extensió a la
terrassa. Autoritzar a col·locar 5 mòduls mitjans i 5 de petits, des de l’1 abril al 31 de
desembre previ pagament de la taxa preceptiva (...), sens perjudici que si es produeixen
sorolls que alterin la convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització concedida. Cada dia
ha de recollir les taules i les cadires i deixar l’espai públic que ocupen ben net, per tal de fer la
neteja general de tota la via pública. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat.
(...), en representació del bar el Trabuc, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires a
la plaça Major. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Requerir que es
presenti el rebut anual de l’assegurança de responsabilitat civil amb l’extensió a la terrassa.
Autoritzar a col·locar 10 mòduls grans, des de l’1 abril al 30 de setembre i 4 mòduls de l’1 de
gener al 30 de març i de l’1 d’octubre al 31 de desembre previ pagament de la taxa preceptiva
(...), sens perjudici que si es produeixen sorolls que alterin la convivència del veïnat (...) es
revocarà l’autorització concedida. Cada dia ha de recollir les taules i les cadires i deixar
l’espai públic que ocupen ben net, per tal de fer la neteja general de tota la via pública.
Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat.
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya comunica que ha nomenat la jutgessa de Pau
substituta de Centelles, del partit judicial de Vic, Maria Carme Giol Minguet.
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada i ordena que es doni passi la documentació
al Jutjat de Pau de Centelles i acorda que es comuniqui a la interessada.
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(...), en representació del bar Xamavica, sol·licita autorització per col·locar taules i cadires
al carrer de Santa Anna. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:
Autoritzar a col·locar 2 mòduls mitjans, des de l’1 de gener al 30 de desembre previ pagament
de la taxa preceptiva (...), sens perjudici que si es produeixen sorolls que alterin la
convivència del veïnat (...) es revocarà l’autorització concedida. Cada dia ha de recollir les
taules i les cadires i deixar l’espai públic que ocupen ben net, per tal de fer la neteja general
de tota la via pública. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat.
Consell Comarcal d’Osona comunica la pròrroga del contracte d’obres amb l’empresa
HPSA, Construccion y Servicios Medioambientales, SA del projecte tècnic anomenat Osona,
territori Camper, fins el 15 de juliol de 2017. La Junta de Govern Local es dóna per
assabentada.
Consell Comarcal d’Osona comunica que s’han aprovat les bases reguladores de les
subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de
residus municipals. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Consell Comarcal d’Osona comunica que tal com estableix en el pacte del conveni de
cooperació per a la implantació i execució del Pla d’Assistència i Suport en matèria de
protecció civil de la comarca d’Osona, l’aportació econòmica del municipi corresponent al
segon semestre de 2016 és de 585 euros. S’acorda el passi del pagament a la Tresoreria de
l’Ajuntament amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 135 – 46500.
Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones comunica que ha desestimat la
sol·licitud presentada en el marc del Catàleg de serveis del 2016 del Pla Xarxa de Governs
Locals 2016 – 2019, (actuació Diagnosi dels Serveis Socials Bàsics d’Atenció Primària) per
ser la valoració més baixa i la manca de recursos. La Junta de Govern Local es dóna per
assabentada.
Diputació de Barcelona.Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica pel que fa a la
sol·licitud per a l’actuació Adequació dels vestidors de la piscina municipal, per 6.000 euros,
ha donat les instruccions per tal que s’iniciïn els tràmits per a la seva concessió d’acord amb
les condicions establertes en el marc del Pla de la Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019. La
Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària comunica la pròrroga del període
voluntari de cobrament de padrons d’Impost de vehicles de tracció mecànica de l’exercici
2017. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior. Direcció General de la Policia
comunica que el 5 de maig de 2017 (...) estava passejant amb la seva dona i els seus gossos
pel carrer dels Comtes de Centelles i de sobte els va sortir un gos que va abraonar vers els
seus dos gossos als quals va mossegar, provocant-los ferides (...). Informa d’aquestes
agressions per si l’Ajuntament considera oportú incloure’l a la llistat de gossos perillosos. La
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda que es prendran les mesures oportunes perquè
no tornin a passar incidents com aquest.
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Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies comunica
que segueix el procediment la sol·licitud d’inscripció en el Registre d’Entitats, Serveis i
establiments Socials del Servei d’Intervenció Socioeducativa (número d’entrada
0478E/1865/2017). La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica que entre el
16 i 22 de setembre es farà la Setmana de la mobilitat sostenible i segura, coincidint amb la
Setmana europea de la Mobilitat i així mateix, també si ha adherit l’autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
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 52/2017. (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al carrer del
Riumundé.
Expedient número 53/2017. Gas Natural Catalunya, SDG, SA, per fer una rasa de 2 metres
de llarg per 0,60 metres d’amplada per a la connexió del servei, a l’avinguda de Rodolf Batlle.
Expedient número 54/2017. (...) per canviar la canal, al carrer de Sant Llop.
Expedient número 56/2017. (...) per fer una part de la tanca de la finca, a la ronda dels
Esports.
Expedient número 57/2017. (...) per netejar el jardí, al carrer de Puigxoriguer.
Expedient número 58/2017. (...) per arranjar el bany, al carrer de Vic.
Expedient número 59/2017. Gas Natural Catalunya, SA per fer el manteniment de la xarxa
de gas natural, al polígon industrial Aiguafreda (naus de Ritesa). No obstant, es condiciona al
compliment dels requisits que marca la normativa (...).
Expedient número 60/2017. Francisco (...) per arranjar la cuina, el bany i col·locar mosaic,
a la carretera de Sant Feliu de Codines.
Expedient número (...) per modificar la rampa de l’entrada a la nau industrial, a la ronda de
la Font Grossa del polígon industrial la Gavarra.
Expedient número 62/2017. (...) per arranjar la cuina, al carrer de la Mare de Déu de
Montserrat.
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Expedient número 63/2017. (...) per pavimentar una part del pati, al carrer de Sant Ignasi de
Loiola.
3.2 FINAL D’OBRA
Expedient número 127/2016. (...), en representació de Promocen Habitatges, SL, per arranjar
el bany i canviar la fusteria de dos habitatges, a l’avinguda de les Escoles. Atès l’informe de
l’arquitecta tècnica municipal de 17 de maig de 2017. (...). La Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda donar la llicència de primera ocupació.
4. INFORMES
4.1 Segons l’informe de l’enginyer municipal, de 17 de maig de 2017, relatiu a l’intercanvi de
l’espai entre la piscina d’estiu i la piscina coberta que porta l’empresa concessionària del
servei IGE BCN, SL i la formalització del conveni per l’estiu 2017. La Junta de Govern
Local, per unanimitat, aprova íntegrament l’informe.
4.2 (...) Establir l’horari d’estiu per a tot el personal de l’Ajuntament, en concret reduir ½ hora
des de l’1 de juny fins el 30 de setembre, excepte al personal adscrit al servei de la Policia
Local que tindrà un incentiu de productivitat per l’import proporcional d’aquesta ½ hora de
juny a setembre, amb càrrec al capítol 1 del Pressupost de despeses, retribucions
complementàries. Notificar la part dispositiva de l’acord al personal de l’Ajuntament.
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
5.1 S’aprova la proposta de despesa de 1.500 euros presentada per la treballadora social,
relativa a la col·laboració a un projecte de descentralitzar els projectes a la resta de la comarca
promogut per l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona, (...) amb consignació específica en
el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231 – 48000.
5.2 S’aprova la proposta de despesa de 830 euros presentada pel regidor de Benestar i
Família, per programar el Juliol Jove 2017, amb consignació específica en el Pressupost
municipal vigent, partida de despesa 3341 – 2269901.
5.3 S’aprova la proposta de despesa de 1.802,90 euros (IVA inclòs) presentada per l’alcalde,
relativa a l’adquisició de dos equips informàtics (...) per l’àrea de Secretaria amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 62600.
5.4 S’aprova la proposta de despesa de 969,21 euros presentada pel regidor d’Esports, relativa
a les activitats per la Festa de l’esport, del dia 1 de juliol, de les 10 a la 13 hores, amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 342 - 21200
5.5 S’aprova la proposta de despesa de 150 euros presentada pel regidor de Benestar i
Família, relativa a les activitats del Programa Pedala, promocionat pel Consell Comarcal
d’Osona, que es faran a la biblioteca municipal, amb consignació específica en el Pressupost
municipal vigent, partida de despesa 231 – 2269904.
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5.6 Segons els expedients (...) 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 unanimitat, adopta els acords:
Aprovar una ajuda econòmica a (...), de 59 euros per fer efectiu a l’escola d’Ildefons Cerdà.
Aprovar una ajuda econòmica a (...) de 113,78 euros per fer efectiu a l’escola Sagrats Cors.
Aprovar una ajuda econòmica a (...) de 57,75 euros per fer efectiu a l’escola Sagrats Cors.
Aprovar una ajuda econòmica a (...) de 115 euros per fer efectiu a Serveis Socials.
Aprovar una ajuda econòmica a (...) de 1.625,30 euros per fer efectiu a la Funerària Cuberta.
Aprovar una ajuda econòmica a (...) de 61 euros per fer efectiu a l’AMPA de l’escola
Xoriguer.
5.7 S’aprova la proposta de despesa de 290,64 euros presentada pel regidor d’Esports, relativa
a la renovació de l’assegurança de la companyia Allianz, Compañia de Seguros y
Reaseguros, SA, per cobrir les activitats esportives de durant l’any, amb consignació
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 0400.
6. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE MENOR PER A LA VENDA
D’ENTRADES I EMISSIÓ D’ABONAMENTS PER A LA PISCINA MUNICIPAL
DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU
Atès que estem davant un contracte menor (no supera els 18.000 euros ni l’any de durada)
(...). Per tot això, els contractes menors podran adjudicar-se a qualsevol empresari amb
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació: no hi ha oferta econòmica més avantatjosa, però haurà de donar compliment a les
normes (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Contractar els serveis d’Adrià
Arañó Barenys, per a la prestació de serveis a la piscina d’estiu per import de 10.933,56 euros
(IVA inclòs), amb l’horari de 10 del matí a les 20 hores. El personal que l’adjudicatari destini
al servei serà de la seva responsabilitat a tots els efectes tindrà les obligacions corresponents.
El servei començarà el 24 de juny fins el 3 de setembre de 2017. (...).
7. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 62 DE L’ANY 2017
Segons el decrets de l’Alcaldia número 62 de l’any 2017. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, el ratifica íntegrament.
a)APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE CENTELLES PER A LA CESSIÓ DE LA
GESTIÓ D’ÚS DE DOS HABITATGES DE TITULARITAT PÚBLICA
ADMINISTRATS PER L’AGÈNCIA
S’aprova el Conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Centelles
per a la cessió de la gestió d’ús de dos habitatges de titularitat pública administrats per
l’agència al carrer de Can Minguet (...). Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la
documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
b) APROVAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD D’UN AJUT AL FONS DE
CONTINGÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A LES OBRES
D’ESTABILITZACIÓ DE TALÚS DEL CAMÍ DE PUIGSAGORDI
7

El passat novembre es va produir una esllavissada molt important per les pluges a la part dreta
de la carretera que va de Centelles cap al Puigsagordi (...). D’acord amb l’Oficina Tècnica de
Gestió d’Infraestructures de la Diputació de Barcelona i davant la constatació que era
necessari estabilitzar el talús en un tram força important es va sol·licitar ajuda per a la
redacció del projecte a través del Servei d’Equipaments i Espai Públic (...). L’Ajuntament de
Balenyà assumeix la gestió de les actuacions, ja que la major part del camí està dins el seu
terme i només un petit tram transcorre per Centelles. (...) Des de l’Ajuntament de Balenyà
s’inicia la tramitació del projecte que s’aprova definitivament i a partir d’aquest moment es
comença la licitació que acaba amb l’adjudicació dels treballs a l’empresa GEOTALUD, SL,
per un import de 45.664,92 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Recolzar
a l’Ajuntament de Balenyà per a la tramitació i obtenció a la Diputació de Barcelona un ajut
de fons de contingència per cobrir la despesa de les obres (...). Notificar la part dispositiva de
l’acord a l’Ajuntament de Balenyà i a la Diputació de Barcelona.
c) APROVAR, SI ESCAU, LA CERTIFICACIÓ D’OBRES
Atesa la certificació segona de l’obra denominada Pavimentació del Cementiri municipal, per
19.420,90 euros i els preus contradictoris d’execució material, presentat per HPSA,
Construcción y Servicios Medioambientales, SA. Atès l’informe de l’arquitecta tècnica
municipal, de 6 de maig de 2017 (...). La Junta de Govern Local, per majoria absoluta aprova
íntegrament la certificació.
d) APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ CASAL D’ESTIU DE CENTELLES PER A LA
COL·LABORACIÓ EN EL CASAL D’ESTIU 2017
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprovar el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament i l’Associació Casal d’Estiu de Centelles per portar a terme el Casal d’estiu de
l’any 2017. S’aprova una aportació econòmica inicial d’14.000 euros en concepte
d’organització, a càrrec de la partida 323 – 2269903 del Pressupost municipal. La regidora de
Benestar Social és l’encarregada de donar els ajuts a les famílies amb necessitats específiques
per cobrir les quotes d’inscripció, a càrrec de la partida d’Ajuts socials. Cal presentar un
certificat d’ingressos i de despeses del Casal d’estiu i una factura per l’import final acordat.
Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que calgui. Notificar la part
dispositiva de l’acord.
e) APROVAR, SI ESCAU, LES CONDICIONS DEL SERVEI MENOR PER A LA
GESTIÓ DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU
Segons la proposta presentada pel regidor d’Esports, relativa a les condicions del servei
menor per a la gestió del bar de la piscina municipal d’estiu. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, adopta: Publicar a la pàgina web de l’Ajuntament les condicions per poder
participar per a la contractació del servei menor de gestió del bar de la piscina municipal
d’estiu (...).
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.
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