
 

 

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 21/2016 
Caràcter: ordinària 
Data:  15 de novembre de 2016 
Horari: De les 20:30 hores a les 20:50 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 i modificació de preus públics 
6. Sol·licitud sistema de treball e-SET a la AOC 
7. Aprovació despeses i pagaments. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 2 de novembre 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 
 
No n’hi ha 

 
 
 

3. OBRES 
 

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. 107/16. Assumpció Gili Roca construcció d’una obertura en la 
façana nord de la finca situada al carrer Major, 70, com a complement de 
l’expedient d’obres 78/15 que no contemplava la construcció de la 
present obertura.   

 
 

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



 

 

 
5.- APROVACIÓ PREU PÚBLIC CUBELL FRACCIÓ ORGÀNICA 
 
Vista la relació de Preus Públics existents al municipi i que cal incorporar un 
nou preu. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el següent preu públic 
 

- Cubell 231 – Fracció orgànica..................................... 6,00€ 
  

 
Segon .- Publicar el preu públic al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
 
 

6.- SOL·LICITUD PRESTACIÓ DE SERVEI DEL MODEL DE TREBALL e-SET 
AL CONSORCI AOC 
El consorci AOC ofereix als ajuntaments interessats la integració en el model 
de treball e-SET. 
 
Vistes les condicions generals i específiques que regulen la prestació del Servei 
e-SET per part del Consorci AOC 
 
 
La Junta de Govern, per unanimitat adopta els següents 
 
ACORDS: 
 

Primer.- Declarar que l’ens coneix les condicions de prestació del servei e-SET 
i que compleix actualment amb els requisits mínims exigits a l’Annex 1 de les 
mateixes per a poder-lo sol·licitar. 

 

Segon.- Acceptar els següents compromisos que es deriven de l’adopció del 
servei e-SET: 

a) Adoptar íntegrament el model de treball e-SET     
b) Nomenar formalment un Cap de Projecte intern i un Responsable Polític del projecte 
c) Fer una sessió de presentació del projecte a la totalitat de la plantilla amb presència de 

l’equip de govern / direcció  i els responsables del servei e-SET 



 

 

d) Convalidar mitjançant acord dels òrgans competents els protocols de funcionament que 
es derivin de la implantació del model 

e) L’organització establirà els mecanismes necessaris perquè les sessions de formació hi 
pugui assistir la totalitat de les persones implicades per la implantació del servei sense 
interrupcions     

f) Respectar els cronogrames de sessions de desplegament consensuats prèviament 
g) Adquirir el material mínim establert en el manual per avançar en el desplegament 
h) Desplegar una campanya ciutadana amb els mitjans que disposi l’ens 

 

Tercer.- Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la 
prestació del Servei e-SET per part del Consorci AOC i que es troben 
publicades a la seva seu electrònica. 

 

Quart.- Sol·licitar al Consorci AOC l’alta al Servei e-SET. 

 

Cinquè.- Reservar el crèdit necessari per assumir el cost del servei, d’acord 
amb les condicions específiques del servei per al 2017. 

 

Sisè.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades 
de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la 
present sol·licitud. 

 

 
 
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 1.716 a la número 1780, de l’exercici 2016 i 

la número 1698. 
 

b) Desplaçaments d’acord amb l’annex, per import de: 111,00€. 
 

 
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 


