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EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 D’OCTUBRE 
DE 2020 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD) 
 
Sessió número: 22. Caràcter: ordinària. Data: 7/10/2020. Horari: 20 hores. Lloc: sala 
de la Junta de Govern Local 
 
Assistents 
Josep Paré Aregall, alcalde president 
Josep Arisa Argemí, tinent d’alcalde 
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde 
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde 
Víctor Barquer Cruz, tinent d’alcalde 
Francesc d’A. Serras Ortuño, secretari 

 
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 17 DE SETEMBRE DE 

2020 
 
L’alcalde proposa aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 17 de 
setembre de 2020 que s’aprova per unanimitat. 
 

2. LLICÈNCIES 
 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda concedir les llicències per a les 
actuacions urbanístiques que s’esmentaran a continuació: 
 
Expedient núm. 2413-0023/2020 (...) per reformar i distribuir l’interior del local, al 
carrer Nou. No obstant, es condiciona, al compliments de la normativa vigent.  
 
Expedient núm. 2413-0029/2020 (...) en representació de la Comunitat de propietaris, 
per netejar la cambra de l’aire de l’edifici i reparar humitats provocades pel 
clavegueram i les filtracions d’aigua, al carrer de Sant Joan. No obstant, es condiciona, 
al compliments de la normativa vigent. 
 
Expedient número 2413-0030/2020 (...), en representació de la Comunitat de 
propietaris, per reforç del sostre interior de l’edifici plurifamiliar, al carrer de l’Hospital. 
No obstant, es condiciona al compliments de la normativa vigent. 
 
Expedient núm. 2414-0054/2020 (...) per col·locar rajoles a una part del jardí al carrer 
de l’Estació.  
 
Expedient núm. 2414-0063/2020 (...) per arranjar les humitats del garatge, al carrer 
dels Comtes de Centelles.  
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Expedient núm. 2414-0095/2020 (...) en representació de la Comunitat de propietaris, 
per arranjar la vorera, a la carretera de Sant Feliu de Codines. No obstant, es 
condiciona al compliment de la normativa vigent.  
 
Expedient núm. 2414-0098/2020 (...) en representació de la Comunitat de propietaris, 
per rehabilitar la instal·lació de la connexió de l’aigua de l’edifici plurifamiliar, a la 
carretera de Sant Feliu de Codines.No obstant, es condiciona al compliment de la 
normativa vigent.  
 
Expedient núm. 2413-0006/2018 (...) per la construcció d’un edifici unifamiliar aïllat, 
al carrer de Miquel Bosch i Jover. Atès el certificat de final d’obra d’1 de juliol de 2020. 
Atès l’informe de l’arquitecta tècnica municipal de 30 de setembre de 2020(...). La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar la llicència de primera ocupació i retornar 
la liquidació provisional per l’ocupació de la via pública per import de 1.708,80 euros.  
 

3. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE L’ÚS PRIVATIU D’OCUPACIÓ D’ESPAIS 
PÚBLICS ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ESCOLA SAGRATS CORS (EXPEDIENT 
NÚM. 1376-0017/2020) 

 
Atesa l’adquisició del bé immoble del carrer d’Anselm Clavé, procediment establert al 
núm. d’expedient 1571-0001/2020, per Decret d’Alcaldia núm. 97-2020, de 8 de juliol. 
L’Ajuntament te la voluntat de subscriure un conveni amb la finalitat de regular la 
cessió d’ús privatiu en precari d’ocupació, concretament del jardí de la finca, amb 
l’Escola Sagrats Cors per facilitar-los un espai per a usos d’esbarjo i educatius. (...) La 
Junta de Govern Local, per unanimitat,  adopta: Aprovar el conveni de l’ús privatiu 
d’ocupació d’espais públics entre l’Ajuntament de Centelles i  l’Escola Sagrats Cors. 
Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni de col·laboració, així com per a realitzar 
les gestions, si s’escau, que resultin necessàries per a formalitzar-lo. Donar trasllat de 
l’acord a l’Escola Sagrats Cors. (...)  
 

4. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT I LA CREU ROJA ESPANYOLA A OSONA EN MATÈRIA 
D’ACCIÓ SOCIAL (EXPEDIENT NÚM. 1376-0018/2020) 

 
Segons el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Creu Roja Espanyola a 
Osona en matèria d’acció social (Expedient núm. 1376-0018/2020). La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, adopta els acords: Aprovar el Conveni de col·laboració. 
Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària. 
Notificar la part dispositiva de l’acord. (...) 
 

5. APROVAR, SI ESCAU, LA DONACIÓ D’UN FORN DE CERÀMICA AMB 
ACCESSORIS I UN TORN PER FANG MANUAL DE GRISELDA KARSUNKE A 
FAVOR DE L’AJUNTAMENT (EXPEDIENT NÚM. 1573-0002/2020) 
 

La família Gol Karsunke fa la donació d’un forn de ceràmica amb accessoris i un torn 
per fang manual de Griselda Karsunke a favor de l’Ajuntament de Centelles. El 5 
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d’agost de 2020 Josep Maria Gol Perlasia, com a representant de la família Gol 
Karsunke, va lliurar un forn de ceràmica amb accessoris i un torn per a fang manual 
de Griselda Karsunke Llovet. La família Gol Karsunke n’és propietària, vol afavorir l’ús 
d’aquests elements i desitja fer-ne donació perpètua, a títol gratuït i sense restriccions 
d’ús a favor de l’Ajuntament de Centelles. L’Ajuntament s’ha fet càrrec del trasllat i de 
la instal·lació dels objectes. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els 
acords:  En acceptar la donació i la seva validesa l’Ajuntament de Centelles quedarà 
condicionada al compliment de diverses condicions (...) Notificar la part dispositiva de 
l’acord.  
 

6. APROVAR, SI ESCAU, EL COMPTE DE GESTIÓ DE RECAPTACIÓ DE MULTES 
DE CIRCULACIÓ REALITZAT PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
DURANT L’EXERCICI 2019 (EXPEDIENT 2130-0002/2020) 

 
Segons  el compte de la gestió de recaptació de multes de circulació per sancions 
imposades per l’Ajuntament, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
l’exercici 2019. Segons la relació nominativa de deutors que configura l’estat 
demostratiu dels drets a cobrar (...) amb  les quanties següents: Pendent de 
cobrament el 31 de desembre de 2019, de 29.111,75 euros. Un cop comprovat que 
s’ha practicat correctament l’aplicació de càrrecs, de devolucions d’ingressos 
indeguts i de compensacions a favor de l’Organisme de Gestió Tributària. La Junta de 
Govern Local, per unanimitat, aprova el compte de la gestió de recaptació de multes 
de circulació per sancions imposades de 2019 de l’Organisme de Gestió Tributària.  

 
7. APROVAR, SI ESCAU, EL COMPTE DE GESTIÓ DE RECAPTACIÓ REALITZADA 

PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2019 
(EXPEDIENT 2130-0003/2020) 

 
Segons  el compte de la gestió de recaptació realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2019, que correspon a les liquidacions d’ingrés per rebut i a 
les liquidacions d’ingrés directe, per l’ens: Centelles. Un cop  verificat que els ingressos 
que es reflecteixen en el compte coincideixen amb els fons transferits a l’ens. Segons 
la relació nominativa de deutors, (...) amb  les quanties següents: Pendent de 
cobrament en període voluntari el 31 de desembre de 2019. Rebuts: 5.256,48 euros. 
Liquidacions: 56.761,13 euros. 
Pendent de cobrament en període executiu el 31 de desembre de 2019. Rebuts: 
400.334,49 euros. Liquidacions: 170.149,96 euros Un cop comprovat que s’ha 
practicat correctament l’aplicació de càrrecs, de devolucions d’ingressos indeguts i de 
compensacions a favor de l’Organisme de Gestió Tributària. La Junta de Govern Local, 
per unanimitat, aprova el compte de la gestió de recaptació de 2019 presentat per 
l’Organisme de Gestió Tributària.  

 
8. APROVAR, SI ESCAU, EL CÀNON I L’ESTAT DE COMPTES DE L’ANY 2019 DE 

L’EMPRESA SOREA, SOCIETAT REGIONAL D’ABASTAMENT D’AIGÜES, SA 
(EXPEDIENT NÚMERO 2130-0004/2020) 
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Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigües, SA, presenta el Cànon i l’Estat de 
comptes de l’any 2019 amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 2.899,59 euros. La 
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar l’abonament per import de 
2.899,59 euros de Sorea en concepte de cànon.  
 

9.  APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA 
DE 30 KWP PER AUTOCONSUM DEL SERVEI D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL 
PAVELLÓ D’ESPORTS (EXPEDIENT NÚMERO 2399-0001/2020) 

 
Segons el Projecte d’instal·lació solar fotovoltaica de 30 kWp per autoconsum del 
servei d’enllumenat públic al Pavelló d’esports, redactat pels serveis tècnics 
municipals (Expedient núm. 2399-0001/2020) (...) La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords: Aprovar inicialment el Projecte d’instal·lació solar 
fotovoltaica. Exposar el projecte al públic pel termini de 30 dies hàbils, al Butlletí Oficial 
de la Província, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament. En el supòsit que 
no hi hagin al·legacions ni reclamacions l’acord inicial esdevé definitiu.  

 
10. APROVAR, SI ESCAU, UNA SUBVENCIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT PER 

PROMOURE EL MANTENIMENT D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS (EXPEDIENT 
NÚM. 2244-0008/2020) 
 

L’Ajuntament aposta promoure, a través d’una convocatòria de subvenció en règim de 
concurrència competitiva, subvencionar la ciutadania que presenti projectes per 
rehabilitar aquells espais del municipi que necessiten una intervenció íntegra així com 
els habitatges particulars. Atès que per seguir amb aquesta activitat de foment, cal 
convocar un procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva amb l’objecte de subvencionar aquells projectes vinculats als camps 
establerts (...)  Atès que dins el termini establert s’han rebut les sol·licituds següents: 
 
Expedient 2413-0029/2020. Comunitat de propietaris situada al carrer de Sant Joan, 
planteja la rehabilitació d‘elements comuns de l’edifici plurifamiliar. Sol·liciten 
subvenció per l’import del pressupost de 40.306,31 euros (IVA inclòs). 
 
Expedient 2413-0030/2020. Comunitat de propietaris situada al carrer de l’Hospital, 
planteja la rehabilitació d’un sostre interior que suposa element comú de la propietat. 
Sol·liciten subvenció per l’import del pressupost de 14.501,40 euros (IVA inclòs).  
 
Expedient 2414-0095/2020. Comunitat de propietaris situada a la carretera de St. Feliu 
de Codines, planteja arreglar la vorera comuna que suposa element comú de la 
propietat. Sol·liciten subvenció per l’import del pressupost de 2.541,00 euros (IVA 
inclòs). 
 
Expedient 2414-0098/2020. Comunitat de propietaris situada a la carretera de Sant 
Feliu de Codines, planteja millorar instal·lacions comunes d’aigua. Sol·liciten 
subvenció per l’import del pressupost de 14.693,73 euros (IVA inclòs). 
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Vist l’informe favorable dels serveis tècnics municipals, en cada un dels casos, sobre 
la sol·licitud de llicència necessària per a l’actuació sol·licitada. L’adopció d’aquest 
acord és competència de la Junta de Govern Local (...) La Junta de Govern Local, per 
unanimitat, adopta els acords:  
 

1. Atorgar a la Comunitat de propietaris situada al carrer de Sant Joan 10.076,58 
euros que corresponen al 25% del pressupost d’actuació presentat i acceptat, i 
se li abonarà 5.038,29 euros que corresponen al 50% de l’import sol·licitat, i la 
resta, si s’escau, en el moment que acrediti la finalització i la justificació de 
l’obra. 
 

2. Atorgar a la Comunitat de propietaris situada al carrer de l’Hospital 3.625,35 
euros que corresponen al 25% del pressupost d’actuació presentat i acceptat, i 
se li abonarà 1.812,68 euros que corresponen al 50% de l’import sol·licitat, i la 
resta, si s’escau, en el moment que acrediti la finalització i la justificació de 
l’obra. 
 

3. Atorgar a la Comunitat de propietaris situada a la carretera de Sant Feliu de 
Codines 635,25 euros que corresponen al 25% del pressupost d’actuació 
presentat i acceptat, i se li abonarà 317,63 euros que corresponen al 50% de 
l’import sol·licitat, i la resta, si s’escau, en el moment que acrediti la finalització 
i la justificació de l’obra. 

 
4. Atorgar a la Comunitat de propietaris situada a la carretera de Sant Feliu de 

Codines, la quantitat de 3.673,43 euros que corresponen al 25% del pressupost 
d’actuació presentat i acceptat, i se li abonarà 1.836,72 euros que corresponen 
al 50% de l’import sol·licitat, i la resta, si s’escau, en el moment que acrediti la 
finalització i la justificació de l’obra. (...)  

 
11. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI PROTOCOL D’ADHESIÓ AL CIRCUIT DE LA 

XARXA D’ESPAIS ESCÈNIQUES MUNICIPALS DE L’ÀREA DE CULTURA DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL PERÍODE 2021 – 2024 (EXPEDIENT NÚM. 
2749-0001/2020) 

 
(...) L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, per tal de donar suport a les 
programacions municipals d’arts escèniques i musicals professionals que es realitzen 
en espais escènics municipals, impulsa i coordina el Circuit de la Xarxa d’Espais 
Escènics Municipals (en endavant, Circuit). El Circuit és un programa gestionat per 
l’Oficina de Difusió Artística que promou el espais escènics com a equipaments de 
servei públic i impulsa estratègies per garantir l’accessibilitat de la ciutadania a les 
arts escèniques en condicions d’igualtat (...). Aquest Protocol el circuit té per objecte 
formalitzar la relació entre l’Ajuntament de Centelles i la Diputació de Barcelona i crear 
una xarxa per impulsar les programacions artístiques estables municipals, proposar i 
coordinar serveis de suport tècnic i econòmic i assessorar l’Ajuntament de Centelles 
en matèria de difusió artística. 
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Els objectius del conveni, són: Promoure l’activitat escènica i municipal amb criteris 
de professionalitat i de qualitat. Millorar i reforçar la gestió municipal de les polítiques 
de difusió escènica i musical. Dotar d’eines i recursos als municipi, respectant-ne 
l’autonomia, per estructurar una oferta estable de difusió de les arts escèniques i 
musicals. Fomentar una xarxa d’equipaments per tal que puguin circular espectacles 
i concerts. Promoure la diversitat de la creació artística en els seus diferents formats 
(...) La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar el conveni Protocol 
d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de Cultura de la 
Diputació, pel període 2021-2024. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la 
documentació necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord a la interessada. (...) 
 

12. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS 
 

Expedient núm. 2864-0015/2020 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 59/2020, de 
38,20 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social que gestionarà directament els 
serveis socials. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 60/2020, de 
136 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social a abonar a l’Escola d’adults. 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 61/2020, de 28 
euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, a abonar directament a l’Escola 
d’adults. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 62/2020, de 10  
euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, a abonar directament a l’Escola 
d’adults. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 63/2020, de 47 
euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social,  a abonar a l’Escola d’adults. 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, a l’aplicació pressupostària 231 – 480000. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 64/2020, de 29 
euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, a abonar a l’Escola d’adults. 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 65/2020, de 29 
euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, a abonar a l’Escola d’adults. 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 66/2020, de 36 
euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social a abonar a l’Escola d’adults.  
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 67/2020,  de 
88 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, a abonar a l’Escola d’adults. 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm 68/2020 relatiu 
a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la treballadora social i 
de la regidora de Benestar Social, de 0 euros, per anar a la piscina. Intervenció ha emès 
un informe on diu que hi ha consignació pressupostària específica al Pressupost 
municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 69/2020, de 
4.488,20 euros 2020 relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable 
de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social, pels ajuts Covid-19. 
Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 70/2020, de 
132 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, pel transport que gestionarà 
directament l’Escola d’adults. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha 
consignació específica al Pressupost municipal, aplicació 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 71/2020, de 88 
euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social a abonar directament a l’Escola 
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d’adults. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 72/2020, de 
146 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, a abonar directament a l’Escola 
d’adults. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha consignació pressupostària 
específica al Pressupost municipal, aplicació pressupostària 231 – 480000. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’ajut econòmic núm. 73/2020, de 
58,35 euros relatiu a la proposta d’ajuda econòmica i amb l’informe favorable de la 
treballadora social i de la regidora de Benestar Social, a abonar directament a 
l’Electracomercial Centelles, SLU. Intervenció ha emès un informe on diu que hi ha 
consignació específica al Pressupost municipal, aplicació 231 – 480000. 
 

13. TEMES URGENTS 
 
L’alcalde passa a votació la urgència de l’assumpte següent que s’aprova per 
unanimitat.  
 
APROVAR, SI S’ESCAU, EL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE LA NAU INDUSTRIAL NÚM. 8 
I ELS TERRENYS DEL CARRER DE ST MARTÍ, 40-42 (NÚM. D’EXPEDIENT 2993-0003/2020)  

El setembre de 2018 l’Ajuntament de Centelles, com a part arrendatària, va concertar 
un contracte privat amb l’objecte d’arrendar una part d’una nau industrial, al carrer de 
Sant Martí.  La durada del contracte es va establir per dos anys, a comptar a partir de 
la seva signatura. (...) és voluntat de l’Ajuntament fer un nou contracte perquè 
s’incorporen nous espais i que és interès llogar la totalitat de la nau industrial per a 
diferents usos municipals, com per exemple l’emmagatzematge de diverses carrosses 
d’entitats de Centelles, i en referència al nou espai, per habilitar un pàrquing en aquest 
solar, amb 30 places de capacitat, per facilitar l’aparcament del carrer de Sant Martí ja 
que es constata que hi ha diverses problemàtiques pel que fa a aquest tema. (...)  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta:  Aprovar el contracte d’arrendament 
de la nau industrial del carrer de Sant Martí i els terrenys del carrer de Sant Martí  amb 
la part arrendadora (...) en representació de Greencredit SL. Notificar l’acord a la part 
interessada i citar-la per a formalitzar el contracte d’arrendament en document 
administratiu. Facultar l’alcalde per la signatura i formalització del contracte, a acordar 
amb l’altra part. (...) 
 
Un cop tractat tots els assumptes, el president aixeca la sessió a les 20,40 hores i 
acorda la redacció de l’esborrany de l’acta (...) i com a secretari estenc aquesta acta.  

 
El secretari        Vist i plau 

        L’alcalde 


