EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5 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: 7. Caràcter: ordinària. Data: 5/4/2018. 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
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general
Excusen l’assistència
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde
El president obre la sessió.
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 15 DE MARÇ
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per majoria
absoluta.
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
Agència Tributària de Catalunya sol·licita la informació de les concessions administratives
atorgades per l’Ajuntament i les entitats que en depenen; actuació de control de l’Impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentals. La Junta de Govern Local es dóna per
assabentada i acorda donar la informació sol·licitada.
(...) sol·licita que es faci treure immediatament l’aparell que hi ha instal·lat a la façana de
la finca del carrer del Fortuny, ja que des de fa tres mesos provoca molt de soroll, l’impedeix
descansar més de 4 hores i s’ha de medicar per a dormir. Segons l’informe de l’enginyer
municipal, de 4 d’abril de 2018. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova
l’informe íntegrament i acorda donar-n’hi una còpia (...).
(...) presenten una proposta de venda de immoble del carrer Nou ja que l’Ajuntament està
interessat en adquirir el local. L’Alcaldia manifesta l’interès de compra del local (...) per
necessitats d’espai i per al bon funcionament dels Serveis Socials. Pren la paraula el secretari i
manifesta que no hi ha consignació pressupostària per a finançar l’adquisició. La Junta de
Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Demanar a les propietàries de l’immoble que
aportin l’escriptura per acreditar la propietat. Sol·licitar al Registre de la Propietat el Certificat
de titularitat i de càrregues del local (...). Que els Serveis Tècnics Municipals emetin un
informe sobre l’estat del local per a la possible adquisició i en facin una valoració. Notificar la
part dispositiva de l’acord a les persones interessades.
(...) 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
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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. La Junta de
Govern Local, per majoria absoluta, acorda donar una còpia de l’informe de l’enginyer
municipal (...) per al seu coneixement i als efectes que calgui.
(...) sol·licita que s’anul·li la Taxa de clavegueram del local del carrer de Sant Francesc
Xavier (...). Segons els informes dels tècnics es constata que el local està connectat a la xarxa
de clavegueram públic, per tant no procedeix estimar ja que es presta el servei. La Junta de
Govern Local, per majoria absoluta, desestima la petició perquè es presta el servei.
(...) en representació del Palau Comtal de Centelles, SL, comunica que ha rebut de
l’Ajuntament un esborrany de promesa d’una oferta de compravenda de l’immoble de la plaça
Major. Proposa que es modifiquin dos clàusules: L’edifici està lliure d’arrendataris, excepte
un local destinat a cafeteria i s’ha demanat al Jutjat de Pau un acte de conciliació amb la
llogatera, ja que cobra pensió de jubilació i de viudetat i actualment està en una residència
d’avis. Quan es faci l’escriptura pública, si hi ha qualsevol gravamen per part del comprador
es farà la retenció de l’import i un cop cancel·lat es donarà la quantitat que sobri al venedor.
Pel que fa al sanejament de la finca, el comprador coneix suficientment l’estat actual, ja que
els serveis tècnics municipals han fet algunes inspeccions i un cop es faci la compravenda i el
comprador tingui la seva possessió en cap cas podrà modificar el preu pactat de l’edifici.
L’alcalde discrepa del que ha manifestat, en el sentit que és el propietari qui ha de deixar la
finca lliure de càrregues i després l’Ajuntament podrà plantejar la compravenda de l’immoble.
Respecte a la possibilitat que els serveis tècnics municipals analitzin l’estat de l’immoble, en
diverses vegades s’ha demanat a la propietat l’autorització per entrar-hi, sense la resposta
positiva. El Palau Comtal de Centelles, SL designa l’advocat (...) perquè el representi en totes
les negociacions. El secretari pren la paraula i manifesta que no li consta que hi hagi cap
expedient relatiu a l’encàrrec d’un esborrany de la compravenda de l’immoble. La Junta de
Govern Local, per majoria absoluta, corroborà el que ha manifestat l’alcalde i acorda informar
(...) en representació del Palau Comtal de Centelles, SL.
(...) 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 empreses esmentades. La Junta de
Govern Local, per majoria absoluta, acorda donar una còpia de l’informe de l’enginyer
municipal (...).
Sorea, Societat Regional de Abastament d’Aigua, SA, presenta les analítiques de gener i
febrer de 2018. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada i acorda que es publiqui a
la pàgina web de l’Ajuntament.
(...) en representació del grup municipal PDeCAT, sol·licita quin sistema de contractació o
de conveni de selecció s’ha fet sobre la gestió del bar del Casal Francesc Macià i una còpia
del contracte actual. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, comunica (...) del grup
municipal PDeCAT, que es regularitzarà la situació.
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Diputació de Barcelona. Àrea de Desenvolupament Econòmic Local comunica que ha
aprovat la regularització de les subvencions atorgades l’any 2017 d’acord amb els convenis de
col·laboració per al desenvolupament i consolidació del servei Reempresa a la província de
Barcelona (2016 – 2019), per import de 15.000 euros. La Junta de Govern Local, per majoria
absoluta, accepta la regularització.
Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària envia una còpia de l’escrit de la
documentació tramesa pel Jutjat contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona, del recurs
número 356/2017, interposat per Orange Espagne, SA contra la resolució dictada per la
Gerència d’aquesta Administració, 31 de juliol de 2017 (...). La Junta de Govern Local es
dóna per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones comunica que ha aprovat la
concessió del fons de prestació Finançament de l’àmbit de Benestar Social, en el marc del
Catàleg de serveis de 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals (2016 – 2019), per 26. 033,67
euros. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta l’ajut econòmic.
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica que ha concedit el
recurs tècnic de la redacció de plans, projectes i informes per a la realització de l’actuació Pla
d’acció cultural i educativa, Catàleg de serveis de 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals
(2016 – 2019), per 8.311,49 euros. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, accepta
l’ajut.
Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports comunica que ha concedit el
recurs tècnic de la redacció de plans, projectes i informes per a la realització de l’actuació
Estudi de viabilitat de la piscina coberta, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del
Pla Xarxa de Governs Locals (2016 – 2019), per 15.555,03 euros. La Junta de Govern Local,
per majoria absoluta, accepta l’ajut econòmic.
Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia comunica que hi ha disponible la
documentació per justificar la destinació de la subvenció atorgada el 2017 per al Jutjat de Pau
i dades estadístiques i el termini acaba el 30 d’abril de 2018. 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 24/2018. (...) per arranjar el fals sostre, al carrer de Sant Josep.
Expedient número 25/2018. (...) per repassar l’arrebossat de la paret del pati interior, al
carrer del Socós.
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Expedient número 27/2018. (...) en representació de Bastos i CIA, SA, per refer la paret
posterior de la nau industrial, a l’avinguda del Forn de la Calç.
4. INFORMES
4.1 Segons l’informe de l’arquitecta tècnica municipal, de 15 de març de 2018, relatiu a la
llicència d’obres número 113/2017 (...) per col·locar un plàstic transparent per separació de
veïns a la terrassa, al carrer dels Curtidors. Atès que s’ha comprovat que no ha portat a terme
les obres segons la llicència concedida, per la Junta de Govern Local, de 2 de novembre de
2017. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta els acords: Requerir a (...)
perquè en el termini de dos mesos adeqüi l’obra a la llicència concedida. Notificar la part
dispositiva de l’acord.
4.2 Segons l’informe dels Serveis Socials, de 16 d’octubre de 2017, relatiu a la precària
situació econòmica de (...). D’acord amb el compromís (...) d’assumir el deute de l’any 2017
que puja 413,48 euros. El deute generat durant els anys 2015 i 2016 puja 840,11 euros (...). El
secretari pren la paraula i manifesta que la proposta dels Serveis Socials de perdonar el deute
no és possible legalment. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Concedir
una subvenció de 840,11 euros (deute dels anys 2015 i 2016) que es farà efectiva mitjançant
carta de pagament a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Condicionar-ho al compromís ferm (...), d’abonar la quantitat de 413,48 euros, que correspon
al deute per tributs locals de l’exercici 2017. Notificar la part dispositiva de l’esmentat acord a
l’interessat i a l’OGT de la Diputació de Barcelona.
4.3 Segons l’informe de la Policia local, de 4 d’abril de 2018, relatiu a uns sorolls que hi
havia a la finca del carrer Nou, on viu (...). La Junta de Govern Local, per majoria absoluta,
aprova l’informe íntegrament i acorda que es doni una còpia (...) per al seu coneixement i als
efectes que calgui.
4.4 Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 3 d’abril de 2018, relatiu a les obres
d’adequació dels carrers de Collsuspina i de la Font Calenta, per import de 41.614,74 euros
(IVA inclòs) en fase d’execució. El secretari pren la paraula i manifesta que es tracta de part
d’una obra que no estava prevista en el projecte, però indispensable segons l’arquitecta
tècnica municipal, no obstant això, no hi ha consignació específica en el Pressupost
municipal, però hi ha una quantitat sobrant de l’adjudicació del projecte d’Adequació dels
carrers de Collsuspina i de la font Calenta. S’hauran d’aprovar els preus contradictoris de les
obres esmentades i no es podrà superar el 20% del cost total de les obres adjudicades. La
Junta de Govern Local, per majoria absoluta, aprova l’informe íntegrament.
5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
5.1 S’aprova la despesa presentada per la regidora d’Educació, per a la festa de Sant Jordi i
la de primavera 2018, per import de 6.978 euros amb consignació específica en el Pressupost
municipal vigent, partida de despesa 338 – 2260902.
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5.2 S’aprova la despesa presentada per Cristina Ciudad, regidora d’Educació, pel Premi relat
breu i Poesia per a joves 2018, per import de 900 euros amb consignació específica en el
Pressupost municipal vigent partida de despesa 323 – 48001.
5.3 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 119,77 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 167,22 euros i 38,02 euros, a abonar directament a
l’Electracomercial Centelles, SLU i a Sorea, Sa respectivament amb consignació específica en
el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 77 euros, per a les despeses de Querosè a abonar
directament a l’usuari amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida
de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 193,64 euros, a abonar directament a Gas Natural amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 50,40 euros, a abonar directament a la Fundació Osona
Formació i Desenvolupament amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent
partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 66 euros, a abonar directament a la Fundació Centre
Mèdic Psicopedagògic amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent partida
de despesa 231-48000.
Notificar la part dispositiva dels acords.
5.4 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 60 euros, a abonar directament a l’esplai Les 100 Teies
amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 70,64 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 136,81 euros, per fer front a les despeses de gas natural
amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 122,53 euros, a abonar directament a Sorea, SA amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 110,57 euros, a abonar directament a Endesa amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 353,32 euros, a abonar directament a la usuària amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Notificar la part dispositiva dels acords.
5.5 S’aprova la despesa presentada per la Federació de Municipis de Catalunya relativa a
l’aportació econòmica per a l’any 2018, per import de 300 euros amb consignació específica
en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 48001.
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5.6 S’aprova la despesa presentada pel regidor d’Esports, relativa a l’organització de la 8è
Cursa d’obstacles Finisher Non Stop , el 14 d’abril, per import de 5.955,62 euros amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 342 – 21200.
5.7 S’aprova la despesa presentada per l’alcalde, relativa a l’Estudi previ de la xarxa de
clavegueram de la urbanització de Sant Pau – sector XV, per import de 2.100 euros amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 - 22702.
5.8 S’aprova la proposta de despesa presentada per l’alcalde, relativa a la Pòlissa de
responsabilitat civil del personal tècnic de l’Ajuntament, per import de 1.815,18 euros amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 - 22400.
5.9 S’aprova la despesa presentada per l’alcalde, relativa als honoraris professionals per a la
direcció jurídica de la nova reclamació de subvencions (2014 a 2018), per part de l’empresa
Acordia Legal, SL, per import de 1.500 euros, per recórrer a la sentència dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i segons les subvencions rebudes per part dels ajuntaments
que volen reclamar la subvencions per primera vegada i que es liquidarà un cop presentada la
reclamació prèvia al Departament d’Ensenyament amb consignació específica en el
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 22604.
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: Aprovar 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 i l’annex
número 1. Que es publiquin al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web de
l’Ajuntament.
7. APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’UNA NAU
INDUSTRIAL DEL CARRER DELS CASALS PER PART DE L’EMPRESA ROB –
TEX, SA I L’AJUNTAMENT
Segons la necessitat urgent de llogar una nau industrial propietat de l’empresa Rob – Tex, SA,
en sòl urbà per emmagatzemar les carrosses i material del Carnaval. Atès que en el municipi
no hi ha naus industrials que reuneixin les necessitats per emmagatzemar aquest tipus de
material, a excepció de la del carrer dels Casals (...) el que justifica l’adjudicació directa del
contracte. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Formalitzar el contracte
d’arrendament entre l’Ajuntament i l’empresa Rob – Tex, SA, (...) per un període d’un any
prorrogable per import de 300 euros mensuals (IVA inclòs) que s’abonaran mensualment a
partir del 17 de març de 2017. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació
que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
8. APROVAR, SI ESCAU, LA RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT PER (...) CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
D’1 DE FEBRER DE 2018
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Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 19 de març de 2018, relatiu a les al·legacions
presentades per (...) contra l’acord de la Junta de Govern Local d’1 de febrer de 2018, Atès
que les al·legacions números 1, 2, 3, 4 i 5 no es refereixen a l’expedient objecte del recurs.
Atès que la qüestió objecte del recurs de reposició s’especifica en les al·legacions 6, 7, 8 i 9
que es poden sintetitzar en què es discrepa de la necessitat de l’obtenció de la llicència prèvia
per a l’actuació urbanística que el recurrent ha portat a terme, ja que al·lega que l’edificació és
anterior a l’any 2007. Tot això és incert, ja que si en el terme municipal es va produir una
actuació urbanística per un particular, la normativa obliga l’Ajuntament a legalitzar-la, si és
possible, mitjançant l’exigència al recurrent de la corresponent llicència d’obres; que és el que
va fer la Junta de Govern Local, en sessió de l’1 de febrer de 2018, en base a l’informe de
l’arquitecta municipal, de 23 de gener de 2018.
Ara al·lega que l’obra és anterior al Pla parcial del sector XV Sant Pau i que únicament s’han
fet reformes. Si fos així, que no ho és, l’actuació també requereix llicència o en el seu cas,
comunicació a l’Ajuntament de les obres. En relació a les proves que aporta el recurrent per a
fonamentar el seu recurs: Fotografia i un rebut de l’aigua de l’any 1975. Segons l’informe
tècnic les proves no demostren l’existència ni l’antiguitat de l’edificació, ja que el rebut de
l’aigua no se sap a què correspon, pot ser que sigui de l’habitatge situat a la parcel·la aportada
o no. La fotografia no permet situar el lloc, ja que els materials i les formes són molt diferents
a l’actual i no s’assembla en res. Pel contrari, consten en l’expedient; fotos de l’actual
construcció fetes el 19 de gener de 2018, que desvirtuen l’antiguitat al·legada. (...).
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Aprovar íntegrament l’informe de
l’arquitecta municipal, de 19 de març de 2018. Desestimar el recurs de reposició interposat
per (...) contra l’acord de la Junta de Govern local, d’1 de febrer de 2018, en base als
fonaments jurídics exposats. Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat per al seu
coneixement i als efectes que calgui.
9. APROVAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PER AL
FUNCIONAMENT D’ESCOLES DE MÚSICA DE CORPORACIONS LOCALS
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Aprovar la sol·licitud de subvenció,
per al sosteniment del funcionament de les escoles de música per al curs 2016/17, a la
Direcció General de Centres Públics, del departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. Aprovar la memòria de l’Escola municipal de Música de Centelles, curs 20162017 i el pressupost. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació sigui
necessària
10. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 46 DE L’ANY 2018
Segons el Decret de l’Alcaldia número 46 de l’any 2018. La Junta de Govern Local, per
majoria absoluta, el ratifica íntegrament.
S’aprova la urgència dels punts següents:
a)APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ A L’ACORD DE 27 DE MARÇ DE 2018
ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I LES ENTITATS
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SOCIALS DELS AJUNTAMENTS INTEGRANTS A LA XARXA D’HABITATGES
D’INSERCIÓ SOCIAL PER A L’ANY 2018
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Adherir l’Ajuntament de Centelles a
l’acord de 27 de març de 2018 entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les entitats
socials/ajuntaments de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció social (...). Formar part de les entitats
socials i ajuntaments que constitueixen la Xarxa d’Habitatges d’Inserció social i que
gestionen els programes d’habitatges d’inserció per l’any 2018. Incorporar a la Xarxa i rebre
els ajuts corresponents a l’any 2018, un cop presentades les justificacions de les despeses
relatives als habitatges d’inserció que es relacionen a continuació: Carrer de Can Minguet, 6,
Bloc 1, escala A, baixos 3a i 4a.
b)APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE
SERVEI PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DEL BAR DEL CASAL
FRANCESC MACIÀ
Segons la necessitat del servei de bar del Casal Francesc Macià i l’oferta presentada per (...).
Estem davant un contracte d’obra menor, ja que no supera els 515.000 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 majoria absoluta, adopta els acords següents:
Adjudicar el contracte menor de servei a (...) pel preu cert de 750 euros, IVA inclòs,
mensuals, prèvia presentació de la factura corresponent.
El servei s’iniciarà l’1 d’abril i durarà un any. Estarà obligat a tenir el local obert cada dia des
de les deu del matí fins a la una del migdia i de dos quarts de tres de la tarda fins a les set del
vespre, el dia de descans serà el diumenge a la tarda i el dilluns tot el dia. L’horari es podrà
modificar de comú acord amb l’Ajuntament. També ha d’estar obert sempre que hi ha hagi
actuacions a la sala d’actes del Casal Francesc Macià. L’adjudicatari haurà d’estar donat
d’alta a l’IAE en l’epígraf que correspongui al servei que ha de prestar. Haurà de complir les
bases de funcionament del servei. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 231 - 2269902
del Pressupost municipal de l’exercici 2018. (...). Facultar l’alcalde per a la signar la
documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
c) APROVAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DE LA CESSIÓ GRATUÏTA DEL
TERRENY DE PROCEDÈNCIA DEL MAS CASTELLAR (...)
Segons l’esborrany del Contracte de cessió d’ús del terreny de procedència del mas Castellar,
propietat de (...) d’una superfície aproximada de 300 m2, per portar a terme l’activitat de
gossera municipal. La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, adopta: Aprovar del
Contracte de cessió d’ús del terreny de procedència del mas Castellar (...). 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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