
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió extraordinària de data 8 d’agost de 2017 
 

EXTRACTE D’ACORDS 
Foren aprovats els següents acords: 
 

- Exp. 873/2017. Contracte de serveis per procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 

- Exp. 2128/2017. Contracte de subministrament mitjançant la 
modalitat de rènting per procediment negociat sense publicitat. 
Pròrroga del contracte de rènting de 2 furgonetes a Banco Santander, 

S.A.  pel període de 5 mesos, per un import total de 6.75,85 euros. 
- Exp. 2101/2017. Procediment genèric (Ofici tramesa). Aprovació del  

Pla de Seguretat  per a la cursa Transenyera 2017. 
- Exp. 1946/2017. Formalització d’un contracte privat de creació i 

interpretació artística i literària o espectacles. Parc aquàtic amb 

inflables a la piscina municipal per la Festa Major 2017 a càrrec de 
Món d’Oci, per un import total de 677,60 euros. 

- Exp. 1862/2017. Actuacions preparatòries d’un procediment de 
contractació. Inspecció de l’ascensor situat a l’Edifici Cultural Joan 

Masats del c. Burés, 8 amb l’empresa Bureau Veritas per un import 
total de 156,15 euros. 

- Exp. 2020/2017. Aprovació de factures JGL 01/08/2017 per un 

import total de 19.842,17 euros. 
- Exp. 1997/2017. Procediment genèric. Aprovació dels protocols 

d’emergència i el manual d’actuació en cas d’emergència dels actes 
de la Festa Major 2017. 

- Exp. 2046/2017. Formalització d’un contracte privat de creació i 

interpretació artística i literària o espectacles. Actuació per la Festa 
d’Homenatge a la vellesa amb l’empresa Serviso, S.C.C.L per un 

import total de 363,00 euros. 
- Exp. 1482/2017. Contracte menor de subministrament. Aprovació de 

la factura corresponent al subministrament i col·locació de la gespa a 

la piscina municipal, entrada per l’empresa Agro Serveis Catalunya 
SCP. 

- Exp. 227/2017. Convocatòria i concessió de subvencions per 
procediment de concurrència competitiva en relació a fer front als 
preus públics per activitats educatives (Taller educació a temps 

complert, de l’Ajuntament de Castellbell i el vilar, per al curs 2016-
2017) 

 
 
Activitat de control 

 
- No hi ha assumptes. 

 
Precs i preguntes 
 

- No hi ha assumptes. 
 

 


