
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 18 de juliol de 2017 
 

EXTRACTE D’ACORDS 
Foren aprovats els següents acords: 
 

- Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors, 
ordinària de 4 de juliol i extraordinària de 11 de juliol de 2017. 

- Exp. 19014/2017. Aprovació de factures JGL 18/07/2017, per un 
import total de 24.803,18 euros. 

- Exp. 1794/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística. 

- Exp. 1793/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística. 
- Exp. 1797/2017. Modificació o renúncia de llicència d’activitat. Canvi 

de titularitat Centre Geriàtric del Bages S.L. 
- Informe preceptiu en matèria urbanística. Desistiment i renúncia de 

l’expedient G136/2017. 

- Exp. 1858/2017. Llicència d’ocupació de la via pública per a la 
instal·lació de terrasses o vetlladors. 

- Exp. 1846/2017. Aprovació del programa anual per a l’exercici 2017 
que desenvolupa el Pla Marc de restauració i millora forestal de 

l’Associació de Propietaris forestals Entorns de Montserrat. 
- Exp. 1535/2017. Canvi de titularitat de nínxol. 
- Exp. 890/2017. Canvi de titularitat de nínxol. 

- Exp. 1551/2017. Canvi de titularitat de nínxol. 
- Exp. 907/2017. Canvi de titularitat de nínxol. 

- Exp. 1945/2017. Procediment genèric. Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut en relació a l’obra “Execució de les obres i instal·lacions per 
l’adequació de l’espai de l’antiga biblioteca com a sala de plens”.  

- Exp. 1949/2017. Aprovació de conveni de col·laboració entre diversos 
municipis i el consell comarcal del Bages per a la gestió del projecte 

“Bages Ocupació +45”. 
- Exp. 1937/2017. Transferència de crèdits entre aplicacions de 

despeses de la mateixa àrea de despesa o que afectin baixes i altes 

de crèdit personal de conformitat a l’ordre EHA/3565/2008 de 3 de 
desembre. 

- Exp. 1921/2017. Llicència urbanística. 
- Exp. 1922/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística.  
- Exp. 88/2017. Llicència d’obres majors. OMA 01/17. 

- Exp. 89/2017. Llicència d’obres majors. OMA 11/16. 
- Exp. 902/2017. Llicència de parcel·lació urbanística. SE 01/16. 

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

 
Activitat de control 

 
- No hi ha assumptes. 

 

Precs i preguntes 
 

- No hi ha assumptes. 
 



 


