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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 13 de desembre de 2016 
 
EXTRACTE D’ACORDS 

Foren aprovats els següents acords: 
  
- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 22 de novembre. 
- Aprovació dels expedients de factures i documents de càrrec per 

un import total de 39.993,27 euros. 
- Donar compte del decret d’alcaldia número 289 de data 22 de 

novembre de 2016 i número 307 de data 2 de desembre de 2016 
d’aprovació de factures. 

- Aprovació dels expedients de llicencies d’obres i activitats 
següents: 

 
o OME 35/16. Telefònica de España 
o OME 41/16 
o OME 44/16 
o OMA 07/16 
o DR 05/16  

 
- Aprovació del conveni de col·laboració entre municipis i el Consell 

Comarcal del Bages per la gestió del projecte: Bages Ocupació 
+45 

- Aprovació del contracte menor per al subministrament de material 
informàtic.  

- Aprovació del contracte menor de subministrament per als diaris 
del Casal del Pensionista. 

- Aprovació del contracte per la redacció del text Refós del projecte 
d’urbanització de la Vall de Montserrat 

- Aprovació de la compra agregada d’electricitat 2017 
 

Assumptes d’Alcaldia: 

 

- Es dóna compte de la notificació del Consorci del Bages per la 
gestió de Residus sobre l’aprovació dels criteris de repartiment de 
les aportacions municipals al consorci 

- Es comenta l’aprovació de la concessió de subvencions dins del 
PUOSC per a despeses de manteniment, reparació i conservació.  

- Codi de bones pràctiques en la contractació pública local de servei 
de neteja 
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Assumptes sobrevinguts 

 

- Aprovació de la certificació número 2 de l’obra Reforma dels 
vestidors de la piscina municipal 

- Ocupació de via pública  
- Sol·licitud d’ocupació de via pública NRE 4351. 

 


