
Extracte d’acords Junta de Govern Local de data 17 de setembre de 2019

Sessió ordinària de data 17 de setembre de 2019. 

Foren aprovats els següents acords:

- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, ordinària de data 3 de setembre de 2019.
- Exp. 2291/2019. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures, per un import total de 
40.832,35€.
- Exp. 2211/2019. Gestió de Tresoreria. Aprovació de factures, per un import total de 
27.187,06€.
- Exp. 2294/2019. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 
8.164,69€.
- Exp. 2346/2019. Gestió de tresoreria. Aprovasció de facturss per un import total de 
14.674,65€.
- Exp. 841/2019. Llicències urbanístiques.
- Exp. 2289/2019. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques.
- Exp. 2363/2019. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques.
- Exp. 2353/2019. Targetes i reserves d’aparcament per a persones amb disminució.
- Exp. 1246/2019. Subvencions directes o nominatives. Aprovació de l’atorhgament de la 
subvenció a AMPA SES Bages Sud, per un import de 1.000€.
- Exp. 2361/2019. Subvencios per concurrència competitiva. Aprovació de la convocatòria 
mitjançant el procediment per concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions 
amb objecte de fomentar les activitats educatives, esportives o socioculturals.
- Exp. 2368/2019. Subvencions directes o nominatives. Atorgament subvenció per concessió 
directa a D.O.M per un import de 400€ i a J.G.A, per un import de 300€, destinada a finançar 
la participació al Campionat d’Espanya i de Catalunya de Trial 2019.
- Exp. 1187/2019. contractacions. Disseny, construcció i instal·lació del punt d’observació del 
Pla del Mas-Roig, per un import de 8.712€.
- Exp. 2166/2019. Contractacions. _Subministrament de menús per l’Escola Bressol Municipal 
Colors per al Curs Escolar 2019/2020 per un import de 4.609,28€.
- Exp. 2369/2019. Modificació de crèdit. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 
15/2019.
- Exp. 893/2019. Mesures per garantir la Seguretat Pública. Aprovació de factures en relació 
als contractes d’emergència aprovats pel decret d’alcaldia 133 de data 11/04/2019.
- Despatx d’ofici:
Es comenta la necessitat de modificar l'Annex del DUPROCIR, en referència al fet que mentre 
durin les obres al Casino Borràs, com a lloc d'evacuació es destina el poliesportiu municipal 

 
  
ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No hi ha assumptes

Activitat de control
No hi ha assumptes.

Precs i preguntes
No hi ha assumptes


