EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 19 D’ABRIL
DE 2018 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 8. Caràcter: ordinària. Data:19/4/2018. Horari: de 20 a 21 hores. Lloc: sala de
la Junta de Govern Local
Assistents
Miquel Arisa Coma, alcalde president
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde
Josep Paré Aregall, tinent d’alcalde
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general
Excusen l’assistència
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde
1.APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 5 D’ABRIL
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta anterior que s’aprova per majoria absoluta.
2.SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
Agència Catalana de l’Aigua comunica que es netejarà la franja de seguretat perimetral de la
subestació elèctrica del terme municipal. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Agència Catalana de l’Aigua comunica que ha rebut la sol·licitud del Projecte executiu de la
plaça del Torrent de la Cira, el 6 de febrer de 2018. Informa que la finalització de l’expedient
es produeix amb l’emissió d’una resolució expressa, per la qual cosa la no emissió de la
resolució en aquest termini de sis mesos no es pot entendre com una autorització. La Junta de
Govern Local es dona per assabentada.
(...) comunica que és hereva dels nínxols (...) del Cementiri municipal i els cedeix a favor de
l’Ajuntament. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Deixar sense efecte la
concessió dels nínxols esmentats (...), abonant-li 1.360 euros en concepte d’indemnització.
Notificar la part dispositiva de l’acord.
(...) sol·licita la tramitació de l’expedient de prejubilació del 50% entre el mes de setembre i
novembre del 2018 (...). La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, informa
favorablement la sol·licitud (...) i acorda que es tramiti l’expedient per fer-lo efectiu.
(...) sol·licita que l’Ajuntament comprovi l’escrit i expliqui perquè hi ha una càrrega al
Registre de la Propietat a la parcel·la (...) de la urbanització de Sant Pau que es deriva del
Pla de reparcel·lació. Com a conseqüència de la sentència judicial nul·la del Projecte de
reparcel·lació –sector XV – Sant Pau – indirectament del Pla parcial i el Projecte
d’urbanització, l’Ajuntament ha elaborat i tramitat un nou Pla parcial, un Projecte de
reparcel·lació i un Projecte d’urbanització i actualment la Comissió d’urbanisme i
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l’Ajuntament els han aprovat definitivament. El nou Projecte està en tràmit d’inscripció en el
Registre de la Propietat. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda donar la
informació a la interessada.
(...) sol·licita que es controlin els sorolls de les empreses Madel Air Tecnhical Diffusion,
SA i Jamones Centelles, SL. Segons l’informe de l’enginyer municipal, de 8 de març de
2018, relatiu als nivells d’immissió sonora de les activitats del polígon industrial del carrer
d’Aiguafreda – industrial la Gavarra, en concret de les esmentades. Segons l’acord de la
Junta de Govern Local, de 15 de març de 2018, pel qual es va requerir a Madel Air Tecnhical
Diffusion, SA i Jamones Centelles, SL que cessessin la seva activitat industrial nocturna i la
diürna s’iniciés a les 7 del matí, fins que els nivells d’emissió sonors s’ajustessin al Decret
176/2009 (...) de protecció de contaminació acústica. La Junta de Govern Local, per majoria
absoluta, acorda informar a la interessada de les actuacions esmentades que ha fet
l’Ajuntament.
Consorci del Besòs Tordera sol·licita la quota de soci que correspon a l’any 2018, per
import de 89 euros. Atès que hi ha consignació específica en el Pressupost municipal vigent,
en concret a la partida de despesa 171 – 21000. La Junta de Govern Local, per majoria
absoluta, acorda que es faci efectiva la quota de soci de l’any 2018.
(...) sol·licita que es controlin els sorolls que se senten des del seu domicili del carrer de
Joaquim Font Mariné. Segons l’informe de l’enginyer municipal, de 16 d’abril de 2018,
relatiu als nivells d’immissió sonora de les activitats del polígon industrial del carrer
d’Aiguafreda – industrial la Gavarra, en concret de les empreses Madel Air Tecnhical
Diffusion, SA i Jamones Centelles, SL. Segons l’acord de la Junta de Govern Local, de 15 de
març de 2018, pel qual es va requerir a les esmentades empreses que cessessin la seva activitat
industrial nocturna i la diürna s’iniciés a les 7 del matí, fins que els nivells d’emissió sonors
s’ajustessin al Decret 176/2009 (...) de protecció de contaminació acústica. La Junta de
Govern Local, per majoria absoluta, acorda informar a l’interessat de les actuacions
esmentades que ha fet l’Ajuntament.
Interfunerarias BCN, SL sol·licita que es prenguin les mesures necessàries per evitar que en
el futur Cuberta, com a concessionària municipal del Tanatori de Centelles, torni a negar
serveis a qualsevol operador, incloent Interfunerarias, de manera que respongui positivament
davant de qualsevol petició de servei en el cas que hi hagi disponibilitat de sales. La Junta de
Govern Local, per majoria absoluta, comunica que parlaran amb Cuberta per tal de trobar una
solució equilibrada per les dues parts.
(…) sol·licita que es reconsideri l’acord de la Junta de Govern Local, de 15 de febrer de 2018,
on demanava que s’anul·lés la Taxa de residus comercials de la fusteria de l’avinguda
d’Ildefons Cerdà, ja que els pocs residus que genera els reutilitza en el seu negoci a l’hivern, o
en tot cas que s’apliqués la Taxa de residus domèstics. La Junta de Govern Local, per majoria
absoluta, desestima la petició perquè es presta el servei de recollida domiciliària de residus.
(...) comunica que moltes vegades els hi han pintat les parets i la porta del garatge de casa
seva. Diu que són nois del poble que pinten grafits i sol·licita que l’Ajuntament se’n faci
càrrec com a neteja i manteniment. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, entén la
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problemàtica i diu que es farà tot el possible perquè no es torni a repetir, però és difícil
identificar les persones que fan les pintades.
Jutjat del Contenciós Administratiu 3 de Barcelona en relació al recurs ordinari (...) Part
actora: IGE BCN, SL; Part demandada: Ajuntament de Centelles, sol·licita més documentació
per a resoldre l’expedient. Atès que Secretaria ha portat a terme el requeriment. La Junta de
Govern Local es dona per assabentada.
Jutjat Contenciós administratiu 10 de Barcelona presenta el recurs ordinari (...) Part
actora: (...) Part demandada: Ajuntament de Centelles, contra l’acord de la Junta de Govern
Local, de 18 de febrer de 2016. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
(...) en representació de Palau Comtal de Centelles, SL, presenta al·legacions sobre el Decret
de l’Alcaldia número 95, de 27 de juny de 2017, en el qual es requeria el pagament de
22.136,71 euros per l’execució de l’obra del pas cobert i segons el Procediment administratiu
comú de les administracions públiques no es pot exigir el pagament d’una obra ordenada per
l’Ajuntament sense cap requeriment perquè la realitzi la interessada i per això sol·licita que
s’anul·li l’esmentat Decret. Segons els informes de l’arquitecta municipal (...) relatius a
l’ensorrament de la teulada del Palau Comtal, al costat del carrer de l’Hospital, així com les
mesures cautelars per evitar danys als vianants. Atès que les actuacions que havia de realitzar
la propietat, segons els informes de l’arquitecta municipal, eren:
 Refer d’immediat la teulada ensorrada per evitar l’entrada d’aigua que l’anirà
deteriorant. En un termini màxim de quinze dies, treure la runa dels sostres caiguts i
treure, netejar i assegurar les parts que puguin haver-hi encara penjades, amb perill de
despreniment, sobretot la barbacana de la part enderrocada, al carrer de l’Hospital.
 En el mateix termini, un informe tècnic exhaustiu de l’estat en què es troba l’edifici i
determini les mesures a prendre immediates i un pla d’actuació per restablir la
seguretat de l’edifici i la seva implicació a la via pública, pensant en la seguretat de les
persones.
 En el termini d’un mes, cal presentar un projecte que prevegi la restauració i posi en
valor d’edifici declarat Bé cultural d’interès nacional concretant actuacions i prioritats,
per tal de poder treure els elements provisionals de protecció, al més aviat possible.
Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 26 de juny de 2017, la propietat no ha fet cap
actuació (...). Segons l’informe del secretari, de 17 d’abril de 2018, relatiu a les obres
executades subsidiàriament, per l’Ajuntament, en concret el túnel provisional del carrer de
l’Hospital. Per altra part, l’obra executada subsidiàriament per l’Ajuntament, per
l’incompliment reiterat per part de la propietat del seu deure de conservació de l’edifici (...).
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Desestimar el recurs de reposició
interposat (...) en representació del Palau Comtal de Centelles, SL, contra el Decret de
l’Alcaldia número 29 (...). Notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada per al seu
coneixement i als efectes que calgui.
(...) comunica que el 2 de febrer tenia el cotxe aparcat a la ronda de la Font Grossa i quan va
sortir de treballar en el cotxe hi havia unes ratllades, ja que havien podat els arbres i no
estava senyalitzat que farien aquests treballs. Per això sol·licita que l’Ajuntament es faci
càrrec dels desperfectes del vehicle que pugen 133,43 euros, segons el pressupost que adjunta.
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Segons l’informe de la Policia local, de 4 d’abril de 2018, constata que la poda dels arbres és
el que va produir els desperfectes al vehicle. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta,
acorda abonar a (...) en concepte de la indemnització de danys, prèvia presentació de la
factura.
(...) sol·licita el canvi de nom del nínxol número 1 del bloc C del Cementiri municipal, ja que
n’és hereva i el seus germans han renunciat a favor d’ella i també la cessió del nínxol número
100 del bloc F a favor de l’Ajuntament. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta,
adopta:
Que s’expedeixi un nou títol del nínxol (...) i deixar sense efecte la concessió del nínxol 100
del bloc F abonant-li 616,05 euros. Notificar la part dispositiva de l’acord.
(...) en representació de la Comunitat de propietaris sol·licita que es controlin els sorolls de
l’empresa Madel Air Tecnhical Diffusion, SA. Segons l’informe de l’enginyer municipal,
de 16 d’abril de 2018, relatiu als nivells d’immissió sonora de les activitats del polígon
industrial del carrer d’Aiguafreda – industrial la Gavarra, en concret de les empreses
esmentades. Segons l’acord de la Junta de Govern Local, de 15 de març de 2018, pel qual es
va requerir a Madel Air Tecnhical Diffusion, SA i Jamones Centelles, SL que cessessin la
seva activitat industrial nocturna i la diürna s’iniciés a les 7 del matí, fins que els nivells
d’emissió sonors s’ajustessin al Decret 176/2009 (...) de protecció de contaminació acústica.
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda informar a l’interessat de les
actuacions esmentades.
(...) en representació de Servihabitat sol·licita a l’Ajuntament si està interessat en l’oferta del
lloguer social de l’habitatge del carrer de Josep Falgueras (...) ja que actualment és propietat
de la societat Buildingcenter, SAU. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta,
comunica a (...) que actualment l’Ajuntament no està interessat en cap habitatge de lloguer.
(...) sol·licita que es controlin els sorolls de l’empresa Madel Air Tecnhical Diffusion, SA.
Segons l’informe de l’enginyer municipal, de 16 d’abril de 2018, relatiu als nivells
d’immissió sonora de les activitats del polígon industrial del carrer d’Aiguafreda – industrial
la Gavarra, en concret de les empreses esmentades. Segons l’acord de la Junta de Govern
Local, de 15 de març de 2018, pel qual es va requerir a Madel Air Tecnhical Diffusion, SA i
Jamones Centelles, SL que cessessin la seva activitat industrial nocturna i la diürna s’iniciés a
les 7 del matí, fins que els nivells d’emissió sonors s’ajustessin al Decret 176/2009 (...) de
protecció de contaminació acústica. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda
informar a l’interessat de les actuacions esmentades.
Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local comunica que ha
concedit el recurs material de la realització de serveis i activitats per a les actuacions que
formen part del catàleg sectorial Recull d’activitats de suport al teixit empresarial, en el marc
del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, en concret:
Com ser un venedor efectiu, 396 euros. Ets autònom/a? Informa’t de les novetats, 396 euros.
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta els recursos.
Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació de Catalunya comunica que accepta la
renúncia parcial de la subvenció atorgada en la quantia de 2.121,95 euros (...) i que ha acordat
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l’inici de l’expedient de revocació parcial en la quantia de 316,83 euros. La Junta de Govern
Local es dona 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 26/2018. (...) per arranjar la claveguera i la connexió a la general.
Col·locar un sòcol de pedra a la façana per arranjar les humitats, al carrer del Fortuny.
Expedient número 29/2018. (...) en representació de la Comunitat de propietaris, per fer una
barbacana a la porta d’entrada, a la carretera de Sant Feliu de Codines.
Expedient número 30/2018. (...) per arranjar el bany, ampliar les finestres i canviar les
portes, al carrer de Sant Jordi.
Expedient número 31/2018. (...) per canviar la banyera per un plat de dutxa, al carrer de
Santiago Rusiñol.
Expedient número 32/2018. (...) en representació de Raurell Marcé, SL, per l’enderroc
d’unes naus agrícoles, a Can Milhomes (la Balcona). No obstant, es condiciona al compliment
dels requisits que marca la normativa (...).
Expedient número 33/2018. (...) per adequar el local comercial, al carrer de Jesús.
4.INFORMES
4.1 Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 18 d’abril de 2018, relatiu a la divisió
horitzontal de la finca del carrer de Vic, propietat de (...) en representació d’Amoloc 2006,
SL. Miquel Arisa Coma s’absté de la votació per ser part interessada. La Junta de Govern
Local, per majoria absoluta, aprova l’informe íntegrament i acorda donar una còpia a (...) en
representació d’Amoloc 2006, SL.
4.2 Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 16 d’abril de 2018, relatiu a la caiguda
d’una part de l’escut de pedra del Palau dels Comtes a la via pública, situat a la plaça Major,
5, propietat (...) de Palau Comtal de Centelles, SL. Atès que l’edifici és un Bé cultural
d’interès nacional i la propietat està obligada a fer el manteniment i ha d’evitar el
deteriorament i especialment de l’escut perquè és un element catalogat. Atès que les persones
propietàries de tota classe de terrenys, de construccions i d’instal·lacions han 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 (...) Palau Comtal de
Centelles, SL perquè en el termini dos mesos, des de la recepció de l’acord, porti a terme
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l’arranjament de l’escut de la façana de l’edifici de la plaça Major per evitar danys a vianants.
Donar audiència a (...), en el termini de quinze dies, a comptar des de la recepció de l’acord
per veure l’expedient a l’Ajuntament. Notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada.
4.3 Segons l’informe desfavorable de l’arquitecta tècnica municipal, de 10 d’abril de 2018,
relatiu a la llicència d’obres número 74/2016, a nom de (...) per treure unes plaques de guix
del sostre i reformar el bany i la cuina, a la ronda de les Coromines. Atès que segons
l’informe de l’arquitecta tècnica municipal s’ha fet més obra de la sol·licitada. La Junta de
Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: Denegar la pròrroga a la llicència
d’obres (...). Requerir (...) perquè en el termini de dos mesos, a comptar des de la recepció de
l’acord, legalitzi les obres de reforç mitjançant la sol·licitud de llicència i l’assumeix del
tècnic de la direcció de l’obra. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat per al seu
compliment.
5.APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
5.1 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 majoria absoluta, adopta:
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 158,96 euros, a abonar directament a l’Electracomercial
Centelles, SLU amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 205,49 euros, a abonar directament a l’Electracomercial
Centelles, SLU amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 157,01 euros, a abonar directament a l’Electracomercial
Centelles, SLU amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 140,79 euros, a abonar directament a l’Electracomercial
Centelles, SLU amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 102,51 euros, a abonar directament a l’Electracomercial
Centelles, SLU amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent partida de
despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 250 euros, a abonar directament a l’Electracomercial
Centelles, SLU amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent partida de
despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 134,86 euros i 17 euros, a abonar directament a
l’Electracomercial Centelles, SLU i gestionar pels Serveis Socials amb consignació específica
en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) a de 194,55 euros, a abonar directament a
l’Electracomercial Centelles, SLU amb consignació específica en el Pressupost municipal
vigent partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 173,10 euros, a abonar directament a l’Electracomercial
Centelles, SLU amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, en concret a la
partida de despesa 231-48000.
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Aprovar una ajuda econòmica (...) de 203,68 euros, a abonar directament a l’Electracomercial
Centelles, SLU amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent partida de
despesa 231-48000.
Notificar la part dispositiva dels acords.
5.2 S’aprova la despesa presentada per la regidora de Cooperació, per la setmana de la
Cooperació i la Solidaritat, per import de 4.900 euros, a càrrec de la partida 338 - 2260904 del
Pressupost municipal de l’exercici 2018.
5.3 S’aprova la despesa presentada per l’alcalde, relativa a la compra de 13 tauletes marca
Samsung Galaxy TAB A T580 2016, per a l’empresa Inducontrol, per 3.539,25 euros amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 62600.
Les 13 tauletes es lliuraran a cada un dels regidors membres del Ple de l’Ajuntament pel
seguiment de les sessions.
5.4 S’aprova la despesa presentada pel regidor de Promoció de comerç i fires, per a
l’elaboració de 550 àlbums de cromos sobre l’esport, per import de 9.640,38 euros amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 241 - 22699.
5.5 S’aprova la despesa presentada per l’alcalde, relativa a la renovació del contracte per
l’arrendament i serveis de béns mobles, per l’import de 18,47 euros/mensuals, més IVA, a
l’empresa Grup Corsa amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida
de despesa 920 – 22110. Pren la paraula el secretari i manifesta que per la quantia es podria
estar davant d’un contacte menor de servei sempre que la durarà del mateix no superés un
any.
6.APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT I L’INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURAL EN EL
MARC DE LA CAMPANYA ESCENA 25
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: Aprovar el Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i l’Institut Català de les empreses culturals en el marc de la
campanya Escena 25. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui
necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
7.APROVAR, SI ESCAU, LES CERTIFICACIONS D’OBRES
7.1 Atesa la certificació número 7 de l’obra denominada Reforma de les piscines exteriors
municipals, de 46.836,26 euros, presentada per l’empresa Vialitat i Serveis, SLU (...) La Junta
de Govern Local, majoria absoluta, aprova íntegrament la certificació.
7.2 Atesa la certificació número 1 de l’obra denominada Adequació dels carrers de
Collsuspina i de la Font Calenta, de 93.633,88 euros, presentada per l’empresa Obres i Serveis
Presseguer, SL (...) La Junta de Govern Local, majoria absoluta, aprova íntegrament la
certificació.
8. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI MARC PER A L’ESTABLIMENT D’UN
PREU PÚBLIC EXTRAORDINARI
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La Junta de Govern Local, majoria absoluta, adopta els acords: Aprovar el Conveni marc per
a l’establiment d’un preu públic extraordinari entre el Consorci per a la gestió de residus
urbans d’Osona i l’Ajuntament. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació
que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
9. APROVAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE LES VACANCES DEL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT PER A L’ANY 2018
(...) Consultats els antecedents amb les persones interessades i les consideracions
manifestades pel secretari de la corporació. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta,
adopta els acords: Fixar el pla de vacances del personal per a l’any 2018. (...).
S’aprova la urgència dels punts següents
a)APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI A FORMALITZAR ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE CENTELLES, I
L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ SOBRE LES OBRES ITINERARI DE VIANANTS
A LA CTRA. C-1413b ENTRE EL CARRER DE VINARÒS I EL PONT DEL RIU
CONGOST A BALENYÀ
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: Aprovar el Conveni a
formalitzar entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Centelles i l’Ajuntament de
Balenyà sobre les obres itinerari de vianants a la ctra. C-1413b entre el carrer de Vinaròs i el
pont del riu Congost a Balenyà. Atès que segons l’esmentat conveni el pagament de l’import
d’obra a abonar per part de l’Ajuntament es farà un cop acabada l’obra amb consignació
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 1531 - 61900. Facultar
l’alcalde per a la signatura la documentació necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
b) APROVAR SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONVENI SUBSCRIT EL 27 DE
JUNY DE 2016 PER A LA DOTACIÓ D’UN FONS DE SOLIDARITAT ENTRE
SOREA I L’AJUNTAMENT
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: Aprovar la pròrroga del
conveni subscrit el 27 de juny de 2016 per a la dotació d’un fons de solidaritat entre SOREA i
l’Ajuntament. 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.
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