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JUNTA DE GOVERN LOCAL  
Sessió ordinària de data 14 de gener de 2020.  
 

 

EXTRACTE D’ACORDS  
 

Foren aprovats els següents acords:  
 

- Aprovació de les actes de les sessions anteriors, ordinària de 23 de desembre i 

extraordinària de 31 de desembre de 2019.  
- Exp. 57/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

26.403,98€. 
- Exp. 17/2020. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques.  
- Exp. 33/2020. targetes i reserves d’aparcament per a persones amb disminució.  
- Exp. 2873/2019. Canvis de titularitat de drets funeraris.  
- Exp. 2874/2019. Canvis de titularitat de drets funeraris.  
- Exp. 2876/2019. Canvis de titularitat de drets funeraris.  
- Exp. 44/2020. Contractacions. Compra de material per la brigada municipal per 

arranjament de la via pública i equipaments, per un import de 6.575€. 
- Exp. 38/2020. Contractacions. Subministrament de material de ferreteria per la 

brigada per arranjaments de diferents equipaments, per un import de 8.800€. 
- Exp. 39/2020. Contractacions. Compra de material per arranjar desperfectes de la 

via pública, per un import de 12.200€. 
- Exp. 1664/2019. Procediment genèric. Aprovar l’addenda al Programa Anual 2019 

que desenvolupa el Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestal Entorns de 

Montserrat aprovada per la Diputació de Barcelona, en data 26 de setembre de 

2019, consistent en la modificació dels seus apartats 2, 5, 6, 7 i 9; i incrementant 

l’aportació econòmica per part de Diputació de Barcelona en seixanta-sis mil euros 

(66.000).  
- Exp. 37/2020. Modificació de crèdit. Aprovaci´ño de l’expedient de modificació de 

crèdit num. 1/2020.  
- Llistat d’expedients de bonificació de la taxa d’escombraries: 

66/2020, 62/2020, 61/2020, 58/2020, 58/2020, 68/2020, 65/2020, 67/2020, 

26/2020, 29/2020, 55/2020, 54/2020, 52/2020, 31/2020, 32/2020, 30/2020.  
 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
- Exp. 3133/2019. Contractacions. Reposició de caldera mes bomba anticondensats 

Escola Jaume Balmes, per un import de 14.016,3. aprovació de factures per un 

import total de 14.040,71€. 
- Exp. 101/2020 i 170/2020. gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import 

total de 14.040,71€. 
- Exp. 107/2020. Aprovació de factures per un import total de 100.465,39€. 
- Exp. 83/2020. Contractacions. Contracte de manteniment del cementiri municipal 

Inhumacions i retirada de contenidors. Actualment d’esta treballant amb la licitació 

del contracte, per un import de 8.380,71€. 
- Exp. 89/2020. Subvencions sol·licitades a una altra administració 
- Exp. 36/2020. Contractacions. Actuacions preparatòries d’un procediment de 

contractació, per un import de 59.046,91€. 

- Donar compte d’instrucció d’alcaldia. Es dóna compte de la instrucció d’alcaldia en 

referència als criteris de tramitació i compliment de les hores extraordinàries.  

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVITAT DE CONTROL 
No hi ha assumptes. 
 

 

PRECS I PREGUNTES 
No hi ha assumptes. 


