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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 5 de febrer de 2019.  

 

 

EXTRACTE D’ACORDS  

 

Foren aprovats els següents acords:  

  

- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, ordinària de 22 de gener de 2019.  

- Exp. 128/2019. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

8.490€. 

-  Exp. 160/2019. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

45.358,53€. 

- Exp. 293/2019. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

25.576,72€. 

- Exp. 206/2019. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

14.640,88€. 

- Exp. 229/2019. Llicències d’ocupació.  

- Exp. 231/2019. Llicències urbanístiques.  

- Exp. 303/2019. Serveis Socials (Alta o seguiment). Atorgament targeta 

d’aparcament per a persones amb discapacitat. 

- Exp. 341/2019. Llicències d’ocupació.  

- Exp. 1882/2017. Procediment genèric. Liquidació de factures se subministrament 

elèctric a nom de Capella de Música Burés, per un import de 262,61€. 

- Exp. 326/2019. Procediment genèric. Aprovació de l’avantprojecte de tancament de 

la pista poliesportiva, redactat per la Diputació de Barcelona.  

-  Exp. 448/2019. Bonificació de la taxa d’escombraries.  

- Exp. 3068/2019. Canvis de titularitat de drets funeraris 

- Exp. 285/2019. Contractacions. Servei de Correu Postal, per un import de 

3.700,00€.  

- Exp. 304/2019. Contractacions Tallers de La Central de l’Scrap dels mesos de gener 

i febrer de 2019. Taller per confeccionar un Art Journal tipus NMidori i un àlbum de 

fotografies, per un import de 1.923,17€. 

- Exp. 331/2019. Contractacions. Material per les oficines de l’Ajuntament, per un 

import de 1.815€.  

- Exp. 247/2019. Contractacions. Lloguer de les figures lluminoses de Nadal 

conjuntament amb l’arbre, per un import de 6.452,38€. 

- Exp. 281/2019. Contractacions. Gestió laboral Ajuntament, per un import de 

6.810,73€. 

- Exp. 322/2019. Contractacions. Reparació de bomba al camp de futbol, per un 

import de 1.977,42€. 

- Exp. 276/2019. Contractacions. Nadal 18-19. Voluntaris de Reis Asado, per un 

import de 1.660€.  

- Exp. 250/2019. Contractacions. Reparació dels camins que porten akls dipòsits 

d’aigua del Burés, Sant Cristòfol i La Farinera, per un import de 5.511,55€. 

- Exp. 290/2019. Contractacions. Programa d’administració electrònica “Gestiona” 

2019, per un import de 6.418,68€. 

- Exp. 208/2019. Contractacions. Subministrament de senyals de trànsit, per un 

import de 2.125,10€.  

- Exp. 228/2019. Contractacions. Biblioteca 2019. Revistes, per un import de 500€. 

- Exp. 225/2019. Contractacions. Contracte per la font d’aigua per les oficines de 

l’Ajuntament, per un import de 416,46€. 

 

 



 

 

 

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

- Exp. 350/2019. Seleccions de Personal i Provisions de llocs de treball. Aprovaió de 

les bases reguladores de les proves selectives per a la provisió en propietat d’una 

plaça de vigilant municipal. 

 

 

 

ACTIVITAT DE CONTROL 

No hi ha assumptes. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

No hi ha assumptes. 


