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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 22 de gener de 2019.  

 

 

EXTRACTE D’ACORDS  

 

Foren aprovats els següents acords:  

 

- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, ordinària de 8 de gener. 

- Exp. 137/2019. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures, per un import total de 

10.685,89€. 

- Exp. 133/2019. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures, per un import total de 

12.120,42€. 

- Exp. 179/2019. Justificació de despeses de viatges de càrrecs electes, per un import 

total de 287,62€. 

- Exp. 185/2019. Serveis Socials (Alta o seguiment). Atorgament de la targeta 

d’aparcament per a persones amb discapacitat. 

- Exp. 188/2019. Serveis Socials (Alta o seguiment). Atorgament de la targeta 

d’aparcament per a persones amb discapacitat.  

- Exp. 99/2019. Contractacions. Subministrament material de la Brigada, per un 

import de 4.000€. 

- Exp. 98/2019. Contractacions. Compra de material per la Brigada Municipal per 

arranjament de via pública i equipaments, per un import de 5.675€.  

- Exp. 192/2019. Contractacions. Servei d’obertura i manteniment del cementiri 

Municipal els diumenges, per un import de 1.725,34€. 

- Exp. 100/2019. Contractacions. Servei de busos per al trasllat dels i les participants 

al programa CENT CAP ALS CENT als municipis de Sant Celoni 24/01/2019 i Sitges 

14/03/2019, per un import de 899,57€. 

- Exp. 96/2019. Contractacions. Compra de material per arranjar desperfectes de la 

via pública amb Contex, per un import de 12.200€. 

- Exp. 88/2019. Contractacions. Subministrament de material per les feines de la 

Brigada Municipal a diferents equipaments i Via Pública, per un import de 9.525€. 

- Exp. 140/2019. Contractacions. Material fungible per oficines, per un import de 

1.815€. 

- Exp. 130/2019. Convenis (Aprovació , modificació o extinció ). Conveni marc de 

col·laboració entre el Consell comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 

20.000 habitants de la comarca, per l’organització i el finançament dels Serveis 

Socials Bàsics i Polítiques d’Igualtat 2016-2019.  

- Exp. 27/2019. Convenis (aprovació, modificació o extinció). Conveni OCUPACIÓ AL 

BAGES INDUSTRIAL 2018/2020.  

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

- Exp. 3183/2018. Contractacions. Adquisició de postades per a l’arxiu municipal de 

Castellbell i el Vilar 2018 2 arxiu 1, per un import de 1.566,25€. 

  

 

 

ACTIVITAT DE CONTROL 

 

Lliurament de bestretes ORGT exercici 2019 exp. 184/2019.  

 

 



Resolució de discrepàncies d’intervenció. Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 8 de 

data 18 de gener de 2019 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

No hi ha assumptes. 


