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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 27 de desembre de 2016 
 
EXTRACTE D’ACORDS 

Foren aprovats els següents acords: 
  
- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 13 de desembre. 
- Aprovació dels expedients de factures i documents de càrrec per 

un import total de 22.877,45 euros. 
- Donar compte del decret d’alcaldia número 312 de data 13 de 

desembre de 2016 i número 319 de data 22 de desembre de 2016 
d’aprovació de factures. 

- Aprovació de la subvenció nominativa a ADF Protectors del Bosc. 
- Aprovació de les aportacions de grups municipals. 
- Aprovació de les bases reguladores per la convocatòria de procés 

selectiu per una borsa de treball dels serveis socials bàsics.  
- Aprovació de la justificació de les subvencions concedides a les 

AMPA de les escoles del municipi i al SI Bages Sud.  
- Aprovació de la justificació de les subvencions a entitats i 

associacions locals 2016.  
- Aprovació del contracte menor de serveis per la redacció del 

Projecte Tècnic per a les obres d’arranjament de la façana del 
Casino del Borràs. 

- Aprovació del contracte menor de serveis per la direcció tècnica de 
l’obra de remodelació de la piscina municipal. 

- Aprovació de l’expedient de contractació de les obres i 
instal·lacions per a l’adequació de l’espai de l’antiga biblioteca com 
a sala de plens. Aquest pun es va retirar de l’ordre del dia 

  

Assumptes d’alcaldia 

- Donar compte de la correcció d’error que cal fer en l’acta del dia 
13 de desembre. En el punt 4, d’aprovació d’expedients de 
llicències d’obres, la que fa referència a l’expedient OME 41/16 hi 
ha un error en la data de l’informe tècnic, hi figura el 31 de 
novembre quan en realitat és el 30 de novembre, ja que el 31 no 
existeix. 

- Expedient de protecció de la legalitat urbanística. S’ha rebut per 
part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya un escrit on posen en coneixement fets que podrien 
constituir una infracció urbanística en referència a una 
construcció. Sol·liciten informació sobre les actuacions que hi hagi 
a l’ajuntament sobre el desenvolupament de l’obra, així com 
l’adreça i nom dels promotors, contractistes, directors d’obres... 
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Assumptes sobrevinguts 

 

- Expedient 16/Y/231713 Projecte pilot Locals d’Educació a temps 
complert 
 


