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Sessió ordinària de data 23 de maig de 2017 
 

EXTRACTE D’ACORDS 
Foren aprovats els següents acords: 
 

- Aprovació de les actes de les sessions de data 9 i 15 de maig de 
2017.  

- Exp. 1383/2017. Aprovació dels expedients de factures i documents 
de càrrec amb un import total de 21.911,75 euros. 

- Exp. 1379/2017. Aprovació de factures de la Junta de Govern Local 

de data 23/05/2017 per un import total de 198,31 euros. 
- Exp. 1328/2017. Expedició de targeta d’aparcament per a persones 

amb discapacitat. 
- Exp. 1387/2017. Formalització d’un contracte privat de creació i 

interpretació artística i literària o espectacles. SEPMC Cobla la Nova 

Vallès per un import total de 990,00 euros. 
- Exp. 1312/2017. Aprovació de conveni. Adhesió al Protocol General 

de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC). 
- Exp. 1348/2017. Contracte menor de serveis. EGARSAT Prevenció 

per un import de 4.851,00 euros. 
- Expedient 905/2017. Contracte de serveis per procediment obert, 

oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 

d’adjudicació. Servei de dinamització cultural, de biblioteca i juvenil. 
 

Assumptes sobrevinguts 
 
- Exp. 1416/2017. Acceptació de subvencions d’administracions 

públiques. “Programa complementari d’escolarització en primera 
infància per al curs 2016-2017” de Diputació de Barcelona, Xarxa de 

Governs Locals 2016-2019. 
- Exp. 1410/2017. Aprovació del Pla d’autoprotecció d’emergències. 
- Exp. 1351/2017. Aprovació compte de gestió ORGT. 

- Exp. 1405/2017. Llicència per a l’ocupació de béns de domini públic 
per a la instal·lació de mercaderies, materials de construcció, runes, 

tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
 
Activitat de control 

 
- Donar compte d’assumptes d’alcaldia i regidories.  

o Es dóna compte per part de l’alcaldia de l’agraïment rebut de 
l’associació de Sant Cristòfol per la col·laboració prestada i per 
l’esforç que es fa des de l’ajuntament vers les entitats. 

o Es dóna compte de la sol·licitud de l’aplicació de coeficients 
d’actualització de valos cadastrals per al 2018. De la que es 

recomana aplicar un 0,96%, atès que els valors cadastrals del 
nostre municipi es troben de mitjana per sobre del 50% del 
valor de mercat. 

 


