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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 29 de desembre de 2020.  

 

EXTRACTE D’ACORDS  

Foren aprovats els següents acords:  

 

- Aprovació de l’acta anterior, ordinària de data 15 de desembre. 

- Exp. 2677/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures amb un import total de 

36.445,80€. 

- Exp. 2676/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

22.499,27€ 

- Exp. 2591/2020. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques.  

- Exp. 2590/2020. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques.  

- Exp. 2606/2019. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques.  

- Exp. 2371/2020. Contractacions. Contracte anticipat. Esport per a tothom  gener – 

Març 2021, per un import de 2.238,50€. 

- Exp. 2685/2020. Contractacions. Obre d’ampliació de calçada i creació de carril bici 

a l’Avinguda Catalunya, per un import de 48.178,25€. 

- Exp. 115/2019. Contractacions. Aprovació de certificacions d’obra: Rehabilitació del 

cos central de l’edifici de l’Ajuntament.  

- Exp. 1693/2019. Contractacions. Sol·licitud d’indemnització – paralització de les 

obres Projecte de rehabilitació de l’Església de la Bauma Fase I.  

- Exp. 1695/2020. Contractacions. Treballs de reposició del paviment a causa de 

danys del temporal del 13 d’agost de 2020, per un import de 55.392,59€. 

- Exp. 2684/2020. Contractacions. Compra d’aparells telefònics per l’ajuntament, per 

un import de 7.504,42€. 

- Exp. 2618/2020. Subvencions directes o nominatives. Acceptació de la subvenció de 

14.269,86€ del programa Treball, talent i Tecnologia de la Diputació de Barcelona.  

- Exp. 2101/2020. Subvencions per concurrència competitiva. Justificació subvencions 

a entitats i associacions locals 2020, 2a part. 

- Exp. 2690/2020. Subvencions directes o nominatives. Dotacions variables a grups 

municipals. 

-  Exp. 2392/2020. Operacions de crèdit. Acceptació del crèdit atorgat per la Diputació 

de Barcelona, dins de l’instrument Caixa de Crèdit.  

- Exp. 2275/2020. Procediment genèric. Contractació d’emergència a causa del 

temporal del 7 de novembre de 2020, per un import de 6.570,30€. 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

- Exp.996/2020. Autorització de pagaments a justificar. Aprovació compte de 

liquidació de pagaments a justificar, i aprovació de factures. Contracte d’emergència 

per la COVID-19.  

- Exp. 2682/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

85.927,20€. 

- Exp. 2675/2020. Contractacions. Contracte de serveis de Suport al SAD, per un 

import de 6.727€. 

- Exp. 2691/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures corresponents a 

contractes menors per un import total de 39439,37€. 

- Aprovació Protocol Covid-19 activitats Nadal 2020.  

 

 

ACTIVITAT DE CONTROL 

No hi ha assumptes. 

 

PRECS I PREGUNTES 

No hi ha assumptes. 


