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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 de març de 2021 

 

 
 
 
Assisteixen 
 
L’Alcalde  
Francesc Bonet Nieto 
 
Regidors: 
Jordi Orriols Vilaró 
Manel Imedio Bernardo 
Marta Dominguez Gasco 
Jordi Carreras Arisa 
Excusen la seva assistència: 
 
Personal tècnic: 
 

Secretària accidental  

Lurdes Gimeno Maspons 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A la Casa Consistorial, essent les 17:00 
hores del dia 18 de març de 2021, es 
van reunir sota la Presidència del Sr. 
Alcalde, els regidors que al marge es 
relacionen, assistits per la Secretària, a 
l’objecte de celebrar sessió de la Junta 
de Govern Local. 
Obert l’acte per la presidència, es 
procedeix al debat dels assumptes 
inclosos en  
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ORDRE DEL DIA 
 
1.1. JGL2021/10 Ordinari 11/03/2021 
 
2. Propostes 
2.1. Secretaria 
2.1.1. Contracte menor Estudi pagament per generació 
2.1.2. Adjudicació contractació del servei de manteniment de la xarxa informàtica  
2.1.3. Adjudicació de les obres d'arranjament d'habitatges de gent gran  
2.1.4. Aprovació plecs administratius expedient de licitació onerosa de 
béns patrimonials per subhasta - vehicle camió d'escombraries IVECO 
STRALIS E2NP00- 
 
2.2. Serveis Econòmics 

2.2.1. Aprovació de factures 
 
2.3. Serveis Socials 
2.3.1. Ajut econòmic d’urgència social Exp. 2013/00392 per tractament psicològic 
2.3.2. Acceptació del  fons de prestació “Finançament dels serveis socials bàsics” en 
el marc  de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 
 
2.4. Serveis Tècnics 
2.4.1. Exp.2021/191 - Exposició pública sol.licitud llicència per construir caseta eines 
i aportació de terres a la finca de DADES PROTEGIDES 
2.4.2. Conveni interadministratiu gestió senglar 
2.4.3. Exp.2020/115 - Aprovar la llicència d'obres per remodelar una nau al  
DADES PROTEGIDES(naus DADES PROTEGIDES) 
2.4.4. Exp.2021/251 - Aprovar llicència d'obres per la construcción d'una piscina al  
DADES PROTEGIDES 
2.4.5. Exp.2021/303 - Aptovar llicència per la construcción d'una piscina al carrer  
DADES PROTEGIDES 
2.4.6. Exp.2021/309 - Aprovar llicència d'obres per construir una piscina a  
DADES PROTEGIDES 
2.4.7. Aprovar 3a certificació 
2.4.8. Exp.2021/95 - Aprovar llicència de  reforma i construcció d’unes plantes 

primeres a l’interior de dues naus industrials preexistents i la reforma d’aquestes 
naus a nivell de planta baixa per tal  d’adaptar-les al seu nou ús.al DADES 
PROTEGIDES 
 
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió de data 18 de març de 2021, la qual s’aprova 
per unanimitat. 

 
1.1. JGL2021/10 Ordinari 11/03/2021 
 
S’aproven tots els punts anteriors per UNANIMITAT 
 
I a les , es dóna per finalitzada la sessió, i s’estén aquesta acta, i jo, la 
secretària accidental ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
 
 
L’Alcalde     Secretària  


