EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19 DE
GENER DE 2017 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE
DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 1. Caràcter: ordinària. Data: 19/1/2017. Horari: 20 a 21,30 hores a la 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. El president obre la sessió.
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DELS DIES 1 I 15 DE
DESEMBRE DE 2016
El secretari llegeix els esborranys de les actes de les sessions anteriors que s’aproven per
unanimitat.
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
Agència de Residus de Catalunya comunica la concessió d’una subvenció per un import de
722 euros per al projecte de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica. La Junta
de Govern Local, per unanimitat, accepta la subvenció.
Ajuntament de Cornellà de Llobregat comunica que ha ratificat la proposta de modificació
dels articles 1, 3, 23, 24, 25, 26 i 27 dels Estatuts reguladors del Consorci per a la
Normalització Lingüística. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
(...), en representació del Bon Preu, SA, sol·licita autorització per obrir els dies festius
autoritzats per a l’any 2017, en concret el 24 de juny i el 30 de desembre. La Junta de Govern
Local, per unanimitat, estima la petició.
(...) sol·licita que es modifiqui la vorera de davant dels guals de la seva propietat que hi ha al
carrer de Sant Josep, tal com estava abans de fer les obres al carrer i que es desplacin els
contenidors ja que estan davant la porta i impedeixen l’entrada. (...)
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:
Requerir a (...) que passi per l’Ajuntament per tal de regularitzar la taxa i l’entrada de vehicles
de la finca del carrer de Sant Josep. L’Ajuntament es posarà en contacte amb el Consell
Comarcal, empresa responsable de la ubicació dels contenidors, perquè solucionin la
problemàtica al més aviat possible.
Una treballadora de la biblioteca comunica que farà un postgrau sobre prescripció lectora
organitzat per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona,
(...). Serà presencial i es realitzarà un dia a la setmana al matí i sol·licita que se li abonin les
despeses de transport per import de 237,30 euros. (...) La Junta de Govern Local, per
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unanimitat, autoritza a (...) a fer el postgrau i el pagament dels desplaçaments prèvia
acreditació de la despesa.
(...) sol·licita que l’Ajuntament es faci càrrec dels desperfectes del seu vehicle (...), ja que va
xocar amb les torratxes que hi ha al carrer dels Hostalets, cantonada carrer dels Casals
(adjunta còpia de la comunicació de l’accident i fotografies dels fets), per import de 761,92
euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima la petició en base a l’informe de
l’arquitecta tècnica municipal.
(...) sol·licita que es col·loquin unes bandes reductores de velocitat al carrer de Jesús
cantonada travessia de Catalunya, direcció al carrer de la Unió Europea, per reduir la velocitat
dels vehicles que hi circulen. La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima la petició
perquè considera que no són necessàries en aquest tram.
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona comunica que la part actora ha
desistit del recurs ordinari 409/2016; Part actora: Palau Comtal de Centelles, SL; Part
demandada: Ajuntament de Centelles. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona envia la cèdula de citació pel dia
11 de maig de 2017, per tal d’aclarir, ratificar i ampliar el dictamen pericial sobre l’incident
d’execució de sentència promogut per l’Ajuntament de Centelles, en el Procediment ordinari
513/2011. Part actora: (...), en representació de l’herència de (...). Part demandada:
Ajuntament de Centelles i Generalitat de Catalunya. La Junta de Govern Local es dóna per
assabentada i acorda que es passi una còpia a l’arquitecta municipal..
(...), en representació del bar El Cau, sol·licita autorització per col·locar una estufa a la
terrassa que tenen al Passeig. La Junta de Govern Local, per unanimitat, desestima la petició
ja que redueix l’espai públic.
(...) comunica que té un conjunt d’imatges que considera d’interès per a la col·lectivitat
pel seu valor informatiu i cultural i que en vol afavorir la preservació i divulgació. Per aquests
motius autoritza a realitzar reproduccions digitals a favor de l’Ajuntament de Centelles. Les
imatges constitueixen un conjunt d’1 àlbum de postals.
Aquesta donació i la seva validesa queden condicionades al compliment de l’Ajuntament de la
custòdia, manteniment, descripció i fer-les públiques si s’escau (...)
La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta l’autorització a realitzar reproduccions
digitals i les condicions imposades i destinar la documentació a l’Arxiu municipal. Un cop hi
hagi la documentació a l’Ajuntament se’n farà un inventari i l’avís de recepció.
(...) presenta documentació relativa a l’assessorament en la redacció del Projecte
d’urbanització del Pla parcial del sector XV, ciutat jardí de Sant Pau. La Junta de Govern
Local es dóna per assabentada i acorda que es passi als serveis tècnics municipals.
(...) comunica que el dia 31 de desembre serà l’últim dia que treballarà a l’Ajuntament com a
vigilant municipal interí i pugui tramitar la baixa com a treballador de la corporació. La
Junta de Govern Local es dóna per assabentada de la rescissió voluntari del contracte com a
funcionari interí de l’Ajuntament.
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(...), en representació de la Comunitat de propietaris del carrer de Sant Antoni, comunica que
quedi constància de l’impediment que es troben per arranjar uns desperfectes de la teulada,
ja que un veí no els hi deixa accedir perquè han de passar pel seu habitatge. (...) La Junta de
Govern Local, per unanimitat, comunica a (...) que l’Ajuntament no pot autoritzar l’entrada al
domicili d’un veí.
Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, SA, presenta les analítiques dels mesos
d’octubre, novembre del dipòsit i del pou de can Buenos i de la xarxa genera. També es
presenten les analítiques del mes de desembre del dipòsit de Vinyoles. La Junta de Govern
Local es dóna per assabentada.
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigua, SA, presenta la factura del cànon que
correspon al consum municipal del 4r trimestre de 1’any 2016, per import de 15,88 euros. Es
tracta d’una nau que no és propietat de l’Ajuntament però que la utilitza, el secretari manifesta
que s’hauria de regularitzar la situació mitjançant un contracte d’arrendament, si escau,
contracte de cessió d’ús a favor de l’Ajuntament. La Junta de Govern Local es dóna per
assabentada.
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigua, SA, presenta una còpia de l’informe del
control de qualitat de l’aigua a l’aixeta de consumidor del municipi de l’any 2016. La Junta de
Govern Local es dóna per assabentada.
(...) presenta el Pla de seguretat de la festa de Sant Antoni Abat de l’any 2017 elaborat per
l’Ajuntament. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
(...) en representació d’IGE BCN, sol·licita un nou horari de la Piscina coberta municipal,
en concret els dissabtes i els diumenges de les 9 del matí a les 2 del migdia. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, desestima la petició perquè això no suposa una millora del
servei.
(...) comunica que hi ha un gos al carrer del Vapor que des de les 7 del matí fins passades les
10 de la nit no para de lladrar i udolar i això provoca molèsties al veïnat i sol·licita a
l’Ajuntament que prengui les mesures oportunes per solucionar la problemàtica. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, comunica (...) que es faran totes les actuacions necessàries per
solucionar la problemàtica.
Consell Comarcal d’Osona comunica que el 21 de desembre de 2016 va aprovar la Moció
per a exigir la racionalització dels horaris de la línia de rodalies R3. La Junta de Govern Local
es dóna per assabentada.
Consell Comarcal d’Osona comunica que l’empresa Dinacil, SL està tramitant la renovació
de l’autorització per a l’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram. La Junta de
Govern Local es dóna per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha aprovat la concessió d’un
ajut que correspon a la fase segona del Programa complementari d’escolarització en primera
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infància per al curs 2015-2016 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per import de
4.738,78 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta l’ajut econòmic.
Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local comunica que ha
aprovat 126 convenis específics entre la Diputació de Barcelona i els ens locals destinats per a
la posada a disposició i utilització de la Plataforma Telemàtica XALOC en el marc de la
Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha aprovat el Programa
complementari de finançament de les llars d’infants municipals per al curs 2015- 2016, en el
marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per import de 26.800,75 euros. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, accepta l’ajut econòmic.
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha aprovat l’actuació consistent
en la redacció de plans, projectes i informes, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, en concret l’Auditoria de compliment de la
normativa reguladora de la protecció de dades, per import de 1.512,50 euros. La Junta de
Govern Local, per unanimitat, accepta l’ajut econòmic.
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica que s’ha aprovat
la concessió d’una subvenció amb l’objecte de fomentar les programacions d’arts escèniques i
musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació
no ofereix el programa Anem al Teatre, per al curs 2016-2017, per import de 2.150 euros
(anualitat 2016: 1.075 euros. Anualitat 2017: 1.075 euros). La Junta de Govern Local, per
unanimitat, accepta la subvenció.
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha aprovat la liquidació
definitiva dels ajuts concedits del Pla Xarxa de Govern Locals 2012-2015, amb el termini
màxim de justificació fins al 15 de setembre de 2016 i ha revocat una part de l’ajut econòmic
de 6.907,75 euros. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada de la part de l’ajut
econòmic revocat.
Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local comunica que ha
aprovat la regularització de les subvencions atorgades l’any 2016 en virtut dels convenis
específics entre la Diputació de Barcelona i 35 ens locals per al desenvolupament i
consolidació del servei Reempresa a la província de Barcelona, (2016-2019), per import de
3.500 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta la regularització de la
subvenció.
Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local comunica, en el marc
de les actuacions periòdiques de la cartografia topogràfica urbana escala 1:1000, que aquesta
ja té una antiguitat que fa aconsellable iniciar els treballs per a actualitzar-la sense cap cost
per l’Ajuntament. (...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda tramitar la sol·licitud
electrònica per tal d’actualitzar la cartografia topogràfica urbana del municipi.
Diputació de Barcelona comunica la pròrroga d’execució, fins el 30 de juny de 2017, i de
justificació, fins el 30 de setembre de 2017, del Programa complementari de serveis socials
bàsics, cohesió social i emergència energètica, atorgat per l’acord de la Junta de Govern de 9
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de juny de 2016, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, per import de
36.980,08 euros. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica la resolució
de data 9 de gener de 2017, en relació a la modificació de les condicions de diversos serveis
regulars gestionats per les empreses de Transportes Castellà, SA, 25 Osona Bus i Empresa
Sagalés, SA. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior comunica que ha tramès a la Comissió
de Protecció Civil de Catalunya el Pla específic de la Festa de Pi i que aquests plans s’han de
revisar cada quatre anys, per tant l’any vinent no cal actualitzar-lo, sinó que cal elaborar un
Pla d’autoprotecció, si l’activitat està catalogada en algun dels epígrafs de l’Annex I del
Decret 30/2015 o en cas contrari optar a l’elaborar un Protocol d’actuació en emergències. La
Junta de Govern Local es dóna per assabentada i ordena que es passi la documentació a
l’enginyer municipal per al seu coneixement i als efectes que calgui.
Generalitat de Catalunya. Servei Públic d’Ocupació de Catalunya comunica que s’ha
concedit una subvenció per import de 43.910,22 euros per a l’any 2016, destinada a finançar
total o parcialment el Programa D. Programes d’experiència laboral. La Junta de Govern
Local, per unanimitat, accepta la subvenció.
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica
l’autorització per a la prestació del servei discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari i
cobrament per cotxe complet pel transport d’escolars entre els Hostalets de Balenyà i
Centelles. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica
l’autorització per a la prestació del servei discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari i
cobrament per cotxe complet pel transport d’escolars entre Aiguafreda i Centelles. 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:
Expedient número 131/2016. (...) per col·locar un filat al terreny situat al costat de
l’aparcament de l’avinguda de Rodolf Batlle.
Expedient número 132/2016. (...) per arranjar la cuina i el bany, a l’avinguda d’Ildefons
Cerdà.
Expedient número 133/2016. (...), per la reforma interior d’un habitatge, al carrer de Santa
Coloma. No obstant, es condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...).
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Expedient número 134/2016. (...), en representació d’Ephos Digital, SLU, per col·locar un
rètol, al carrer Nou.
3.2 PRÒRROGA D’OBRES
Expedient número 139/2012. (...), en representació de Romobar, SCP per a acabar les obres
de construcció d’un edifici bifamiliar entre mitgeres, a l’avinguda d’Ildefons Cerdà.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:
Desestimar la pròrroga a la llicència d’obres, ja que s’han esgotat tots els terminis de la Llei
3/2012, de 22 de febrer i notificar a (...) que per continuar les obres haurà de demanar una
nova llicència i presentar la valoració per part del tècnic director de les obres. Notificar la part
dispositiva de l’acord.
Expedient número 175/2012. (...) per a la rehabilitació d'un edifici unifamiliar en testera, a la
ronda dels Esport.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:
Desestimar la pròrroga a la llicència d’obres ja que s’han esgotat tots els terminis de la Llei
3/2012, de 22 de febrer i notificar a (...) que per fer les obres haurà de demanar una nova
llicència i presentar la valoració per part del tècnic director de les obres. Notificar la part
dispositiva de l’acord.
3.3 PERMÍS AMBIENTAL MUNICIPAL
Expedient número 8/2016. (...) sol·licita la transmissió del Permís ambiental municipal d’un
bar restaurant, al carrer de Josep Anselm Clavé.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, autoritza la transmissió del Permís ambiental
municipal a favor (...).
4. INFORMES
Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 16 de gener de 2017, relatiu a la Llicència de
parcel·lació i segregació (...), en representació d’Estabanell i Pahisa Energia, SA, per segregar
la finca situada a l’antic camí de Collsuspina.
Així mateix, en l’acord de la Junta de Govern Local, de 17 de novembre de 2016, a petició de
l’interessat modifica els m2 de segregació, de en concret 1.864,78 m2 a de 2.178 m2 (...). La
Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la rectificació sol·licitada.

5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
5.1 Renovació de la subscripció anual de l’Autodesk, per import de 1.440 euros (IVA inclòs)
amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, en concret a la partida de
despesa 920 – 21600. La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la despesa.
5.2 (...) 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 de desembre de 2016 i de gener a juny de l’any 2017, per 226,88
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euros/mensuals, de l’empresa Informàtica Feu, SL, amb consignació específica al Pressupost
municipal vigent, partida de despesa 323 – 2120001.
5.3 (...) 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 CEIP
Ildefons Cerdà durant el mes de desembre de 2016 i de gener a juny de l’any 2017, per
169,40 euros/mensuals, de l’empresa Systray Serveis Informàtics, SCP, amb consignació
específica al Pressupost municipal vigent, partida de despesa 323 – 2120001.
5.4 S’aprova el pressupost de 18.970 euros i les bases per a participar a la rua del 37è
Carnaval (18 de febrer), segons el pressupost presentat per la regidora de Festes, amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 338-2260901.
5.5 S’aprova el pressupost de 33.133,50 euros del qual s’haurà de justificar la despesa la
despesa per a l’organització del Cau de Bruixes per a l’any 2017, proposat pel regidor de
Cultura. Amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa
338-2260905.
5.6 S’aprova la factura de 2.250,48 euros, presentada per la regidora de Medi Ambient, relatiu
a la compra d’uns contenidors i cubells (...). Amb consignació específica en el Pressupost
municipal vigent, partida de despesa 170 – 22699.
5.7 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 (...), per import de 517,50 euros a gestionar directament pels Serveis
Socials.
Aprovar una ajuda (...), per import de 150 euros a abonar directament a l’Òptica.
Aprovar una ajuda (...), per import de 30 euros a abonar directament a l’usuari.
5.8 S’aprova, segons el pressupost presentat la regidora de Joventut, la compra de dos equips
clònics GDX, 3 office i monitor OEM 21,5”, per import de 1.434,82 euros (IVA inclòs), amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 62600.
5.9 S’aprova, segons el pressupost presentat per l’enginyer municipal la compra d’un
monitor i el suport per paret articular VESA, per import de 272,13 euros, amb consignació
específica en el Pressupost municipal vigent, en concret a la partida de despesa 920 – 62600.
5.10 S’aprova la proposta de despesa presentada per l’alcalde, per arranjar la paret mitgera
del Camp de futbol, per import de 8.775 euros, amb consignació específica en el Pressupost
municipal vigent, partida de despesa 342 – 21200.
5.11 S’aprova la proposta de despesa presentada per l’alcalde, per adquirir un metro làser
digital WDM5-12, per import de 290,22 euros, amb consignació específica en el Pressupost
municipal vigent, en concret a la partida de despesa 920 – 62600.
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5.12 S’aprova la proposta de gratificació extraordinària realitzada pel regidor de Seguretat
Ciutadana per abonar la quantitat de 150 euros/nets com a gratificació extraordinària per la
plena disponibilitat horària i fer les retencions de l’IRPF i de la Seguretat Social a (...). Es
Notifica a Tresoreria que efectuï el pagament.
5.13 S’aprova la proposta presentada per l’alcalde, per a la compra d’un equip pels serveis
tècnics, un Workstation HP Z640, Gràfics NVIDIA QUADRO M200 i Monitor HP Z23n, per
3.623,95 euros, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 920 – 62600.
6. APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA PER L’ORGANISME DE
GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE CRÈDITS
INCOBRABLES QUE CORRESPON A L’ANY 2016
Segons la proposta presentada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona de baixa del padró d’IVTM per a l’any 2017 i les matrícules (...). La Junta de
Govern Local, per unanimitat, aprova la baixa.
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la proposta de crèdits incobrables pels
imports de: 68,01 euros, 4.744,82 euros, 7.998,98 euros, 16.404,76 euros, 21,12 euros, 300,88
euros i 2.843,39 euros.
7. APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA MENOR DENOMINADA
PAVIMENTACIÓ DE DIFERENTS CAMINS A LA ZONA SUD DEL MUNICIPI (1A
FASE) EN CONCRET EL CAMÍ DE LA C-1413 FINS A LA BIFURCACIÓ DE CAN
VIVET I CAN PIÑANA
Segons l’informe tècnic relatiu a les obres de Pavimentació de diferents camins a la zona sud
del municipi (1a fase) en concret el camí de la C-1413 fins a la bifurcació de can Vivet i can
Piñana. S’ha demanat pressupost a tres empreses:
 Amsa Agustí y Masoliver, SA, per import de 47.141,78 euros
 Obres i Serveis Presseguer, SL, per import de 49.826,88 euros
 Salvador Serra, SA, per import de 39.809 euros
Atès que estem davant un contracte d’obra menor, (no supera els 50.000 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 (...). Hi ha consignació específica en el Pressupost municipal vigent, a la partida de
despesa 1532 – 61900.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adjudica a l’empresa Obres i Serveis Presseguer,
SL, per portar a terme les obres per import de 41.179,24 euros (sense IVA), import del 21%
d’IVA és de 8.647,64 euros, ja que l’oferta és més elevada però en contra la més avantatjosa
perquè ofereix unes millores que no es preveuen en la Memòria valorada.

8

8. APROVAR, SI ESCAU, LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI D’ATENCIÓ A LA
CIUTADANIA EN TEMES DE MEDI AMBIENT I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
Per manca de documentació l’assumpte queda sobre la taula.
9. RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMERO 188 I 191 DE
L’ANY 2016
La Junta de Govern Local, per unanimitat, els ratifica íntegrament. (...)
a)APROVAR, SI ESCAU, EL COMPTE DE RECAPTACIÓ REALITZAT PER
L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2016
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova el compte de la gestió de recaptació de
2016 presentat per l’Organisme de Gestió Tributària (...) amb les quanties següents:
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2016
Rebuts
10.515,70 euros
Liquidacions
31.907,43 euros
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2016
Rebuts
Liquidacions

435.463,16 euros
211.128,48 euros

b) APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ ENTRE
CONSELL COMARCAL D’OSONA I LES ENTITATS LOCALS INTERESSADES
PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2016
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova el Conveni tipus de col·laboració entre el
Consell Comarcal d’Osona i les entitats locals interessades per a la realització del Programa
treball i formació 2016 i faculta l’alcalde per a signar la documentació que sigui necessària.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.
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