
 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 19/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 18 d’octubre de 2016 
Horari: De les 20:30 hores a les 21:00 hores 
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen : 
 
Membres Junta de Govern: 
Isaac Peraire Soler   alcalde 
Anna Plans Canal   regidora 
Montse Perarnau Casals  regidora 
Laia Font López   regidora 
 
Regidors convidats: 
Montserrat Juvanteny Canal regidora 
Glòria Borralleras Soler  regidora 
 
 
Secretària: 
Anna Clària Vila 
 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Sol·licituds i comunicacions. 
3. Llicències. 
4. Acords relatius a personal. 
5. Aprovació despeses i pagaments. 
6. Aprovació preu públic contenidors fracció orgànica 
7. Aprovació liquidacions 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 4 d’octubre de 2016.  
 
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents acorda aprovar-la 
íntegrament. 
 
 
 
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS 
 
2.1 Sol·licituds 
 
No n’hi ha 
 
2.2 Comunicacions 
 
1.- El servei territorial de carreteres de la Generalitat de Catalunya, en data 5 
d’octubre de 2016, amb registre d’entrada número: 2315, va comunicar 
l’autorització d’obres a la carretera C-154 als punts quilomètrics 31.560 i 31.611 
al marge dret, sol·licitat per Gas Natural Distribución SDG, SA. 
 
 
 
3. LLICÈNCIES 

 
3.1 OBRES 
 

Vistos els diversos expedients tramitats com a conseqüència de les 
diverses sol·licituds presentades, i atesos els informes de l’arquitecte 
municipal, la Junta de Govern, acorda la concessió de llicència per a la 
realització de les obres que a continuació s’esmenten: 
 

a) Exp. 77/16. 
 

b) Exp. 102/16. 
 
 
 

4.- ACORDS RELATIUS A PERSONAL 
 
No n’hi ha 



 

 

 
 
 
5.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Vista la comunicació de l’Àrea de Desenvolupament  Econòmic Local de la 
Diputació de Barcelona en que s’aprova la concessió de la subvenció per 
l’actuació de senyalització de senders locals per import de 5.034,74€. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció de senyalització de senders locals concedida 
per la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Notificar aquests acords a l’àrea de Desenvolupament Econòmic de la 
Diputació de Barcelona. 
 
 
 
6.- APROVACIÓ PREU PÚBLIC CONTENIDORS PER FRACCIÓ ORGÀNICA 
 
Vist que per part dels ciutadans es fa necessari l’adquisició de contenidors per 
a la poda i que per part de l’ajuntament li resulta econòmicament més 
avantatjós la compra conjunta d’aquests containers. 
 
 
La Junta de Govern, per unanimitat dels presents adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar els següents preus públics de contenidors per fracció orgànica 
de poda: 
   
   Contenidor carrega posterior "poda" 120lt.....................51 euros 
   Contenidor carrega posterior "poda" 240lt.....................59 euros 
   Contenidor carrega posterior "poda" 360lt.....................79 euros 
 
 
  
Segon.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al tauler d’anuncis de la corporació i al web municipal.  
 
Tercer. Traslladar aquesta resolució a la Intervenció municipal. 
 



 

 

 
 
 
7.- APROVACIÓ DESPESES I PAGAMENTS 
 
Vistes les diferents propostes presentades, la Junta de Govern acorda aprovar 
les següents despeses i el seu posterior pas a tresoreria pel seu pagament.   

 
a) De la factura número 1.561 a la número 1671, de l’exercici 2016. 

 
b) Desplaçaments d’acord amb l’annex, per import de: 49,68€. 

 
c) Consell Comarcal d’Osona, en concepte de quota en matèria de 

protecció civil referent al primer semestre, per import de: 432,50€. 
 

d) Agència de Residus de Catalunya, en concepte de retorn del 
cànon de l’any 2015, per import de: 484,00€. 

 
 
 

Finalment, l’alcalde dóna per finalitzada la Junta de Govern i aixeca la sessió, 
de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico. 
 
Vist i plau 
L’alcalde,     La secretària  interventora,                                                              
Isaac Peraire Soler 


