
 

 

 
 

 
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DEL DIA 8 D'ABRIL DE 2021 

 

 
Avís: Els extractes dels acords adoptats han estat retocats i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. En el cas dels acords adoptats per delegació del Ple aquests es publiquen íntegrament 
en compliment de la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre. 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: JGL2021/8 
Caràcter: ordinària 
Data:  8 d'abril de 2021 
Inici: 09:36 
Fi: 09:39 
Lloc: Sessió telemàtica 
 
Assistents titulars: 
 
President:  Raül Garcia Ramírez   Junts x Cat 
 
Regidors/es:  Magalí Miracle Rigalós   ERC-AM  
   Anaïs Medina Terradas   Junts x Cat 
   Ernest Vilà Pladevall   Junts x Cat   
   Josep Mª Orra Pié   ERC-AM 
   Mª Àngels Bordetas Delgado  Junts x Cat  
 
Secretari:  Sergi Ribas Beltrán   
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 

Local de data 25.03.2021. 

 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 
 
2.Aprovació inicial del projecte de rehabilitació dels pous 1 i 2 de la Batllòria. 
 
3. Aprovació inicial del “Projecte constructiu d’ampliació de la secció del torrent de Telleda 
alseu pas pel polígon industrial de Sant Celoni”. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El President obre la sessió. En primer lloc, d’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local,l’Alcalde interpel·la a la resta de membres per tal que 
aquests manifestin, si fos el cas, que no es troben en territori espanyol, sense que cap membre 
manifesti que concorre dita circumstància. 
 
 
 
 

 



 

 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 25.03.2021. 
 
L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local si han de formular alguna 
observació a l'acta de la sessió del dia 25.03.2021. Al no formular-se cap reparament s’acorda, 
per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.  
 
2. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DELS POUS 1 I 2 DE LA 
BATLLÒRIA. 
 
Primer- Aprovar inicialment projecte de rehabilitació dels pous 1 i 2 de la Batllòria amb un 
pressupost d’execució per contracte de cent-onze mil sis-cents noranta-sis euros amb vuitanta 
cèntims (111.696,80 €) IVA exclòs. 
 
Segon- Exposar l’expedient al públic pel termini trenta dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació, als efectes de 
que es pugui formular reclamacions i al·legacions. 
 
Tercer- Notificar aquest acord a la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U. (AGBAR). 
 
3. APROVACIÓ INICIAL DEL "PROJECTE CONSTRUCTIU D'AMPLIACIÓ DE LA SECCIÓ 
DEL TORRENT DE TELLEDA AL SEU PAS PEL POLÍGON INDUSTRIAL DE SANT 
CELONI". 
 
Primer- Aprovar inicialment el projecte constructiu d’ampliació de la secció del torrent de 
Telleda al seu pas pel polígon industrial de Sant Celoni amb un pressupost d’execució per 
contracte de noranta-vuit mil quatre-cents seixanta-quatre euros amb trenta-vuit cèntims 
(98.464,38 €), IVA inclòs. 
 
Segon- Exposar l’expedient al públic pel termini trenta dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació, als efectes de 
que es pugui formular reclamacions i al·legacions. 
 
Tercer- Notificar aquest acord i sol·licitar les autoritzacions corresponents als següents 
organismes: Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona. 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
Alcalde                                                                              Secretari 
Raül Garcia Ramírez     Sergi Ribas Beltrán 
 
 
    


