
 

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 12 de juliol de 2016 
 
EXTRACTE D’ACORDS 

Foren aprovats els següents acords: 
 

- Aprovació de l’acta de les sessions anteriors. 
- Aprovació dels expedients de factures i documents de càrrec amb 
un import total de 6.981,08 euros. 
- Donar compte del decret número 130 de data 28 de juny de 
2016 d’aprovació de factures. 
- Aprovació dels expedients de llicències d’obres i activitats 
següents: 
 

o OME 28/16 
o OME 29/16 
o Sol. Ocupació de via pública. Bar la Nova Cafeteria 
o OMA 02/12 
 

- Aprovació del compte de gestió de multes de circulació i el 
compte de gestió recaptatòria corresponents a l’exercici 2015. 
- Aprovació dels contractes menors de subministrament per la 
construcció del Pont Tibetà. Aquest punt es va retirar de l’ordre del 
dia 
- Aprovació del contracte menor per canviar un equip de 
climatització a la Llar d’avis. 
- Aprovació del contracte menor per la substitució de les 
conduccions de la xarxa dels pisos vermells. 
- Aprovació del conveni de col·laboració amb el consell Esportiu del 
Bages per dur a terme al casal d’estiu. 
- Aprovació  del contracte menor per l’espectacle infantil de la 
Festa Major: Carolina Criado Fernandez. 
- Aprovació de l’aportació de l’Ajuntament als PVI 
- Aprovació del contracte menor per al concert de Jazz de                   
Festa Major. 
- Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores per    la 
formació d’una borsa de treball. 
- Aprovació del contracte menor pel servei de menjador a l’escola 
bressol. 
- Aprovació del contracte menor de serveis de comunicació i 
informació d’esdeveniments i actes locals. 
- Aprovació del contracte per a la gestió dels actes de les 
vesprades del Vilar. 



 

- Donar compte de la notificació tramesa pel Consorci del Bages 
per la Gestió de Residus a les aportacions municipals del consorci 
per part dels municipis consorciats. 
 
Assumptes sobrevinguts:  

 
- Aprovació de la provisió d’un equip d’impressió i multifunció en la 
modalitat d’arrendament amb opció compra. 
 
- Aprovació del contracte menor de serveis: Administració 
electrònica – Gestiona – adaptació a la nova normativa (Llei 
39/2015 i Llei 40/2015). 
 
- Aprovació del contracte patrimonial d’arrendament de bé 
immoble amb destí a aparcament públic i gratuït en superfície de 
vehicles al nucli del Borràs. 
 
- Aprovació de la memòria valorada per l’adequació de l’espai de 
l’antiga biblioteca com a sala de plens. 
 

 


