
 

 

Extracte d’acords JGL 11/01/2023 

 

Foren aprovats els següents acords: 

 

 

 

01.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior, ordinària de 27 de desembre de 2022 

02.- Expedient 3117/2022. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). Aprovació conveni per a la 

coordinació, prestació i finançament dels Serveis Socials bàsics i polítiques d’igualtat.  

03.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
04.- Expedient 23/2023. Contractacions. Gasoil per a calefacció: Equipaments municipals. Any 

2023, per un import de 14.520€ 

05.- Expedient 3045/2022. Llicència o Autorització Urbanística 

06.- Expedient 3055/2022. Llicència o Autorització urbanística 

07.- Expedient 3053/2022. Llicència o Autorització Urbanística 

08.- Expedient 3054/2022. Llicència o Autorització Urbanística 

09.- Expedient 3087/2022. Llicència o Autorització Urbanística 

10.- Expedient 7/2023. Contractacions. Desmuntatge de l lumeneres i  arranjament d eles 

malmeses, per un import de 9.267,03 € 

11.- Expedient 37/2023. Contractacions. Adquisició per mitjà de subministrament  

De 30 sacs de 10 -kg de ranxo per a la manutenció de les colònies urbanes que gestiona 

l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, per un import de 5.256 € 

 



 

 

 

Data d'inici 

execució: 

09/01/2023 

Data fi execució: 

31/12/2023 

Durada execució: Durada màxima: 

   

Garantia provisional: No Garantia definitiva: No Garantia complementària: No 

 

 

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en la 

Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, la Junta de Govern Local, per delegació feta pel decret d'alcaldia 303 de 8 de juliol 

de 2019, prèvia deliberació i per unanimitat, adopta els següents 

 

ACORDS 

 

PRIMER. Que per part del servei proposant, s'ha emès informe justificatiu de la necessitat 

de contractació, en el qual també es justifica que no s'està alterant l'objecte del contracte 

per evitar l'aplicació de les regles generals sobre contractació i informe de si al contractista 

proposat se li han adjudicat contractes menors que, juntament amb el pretès ara, superin 

la xifra que consta en l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

Sector Públic, en els termes dels informes de la Junta Consultiva de Contractació d'Aragó 

3/2018 i els informes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat 

41/2017 i 42/2017 

 

SEGON. Que es doni trasllat a l'òrgan de contractació, que adoptarà la resolució 

corresponent. 

 
 
 

I havent acabat els punts de l’ordre del dia i sense cap punt més a tractar, s’aixeca la 

sessió, quan són dos quarts d’onze del matí, de la qual s’estén la present acta quesigna 

l’alcaldessa-presidenta i el secretari per delegació, que en dona fe. 

 

Document signat electronicament 


