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JUNTA DE GOVERN LOCAL 
Sessió ordinària de data 19 de desembre 2017. 

 
EXTRACTE D’ACORDS 
Foren aprovats els següents acords: 

 
- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 5 de desembre de 

2017. 
- Exp. 3031/2017. Aprovació de factures per un import total de 

23.130,28 euros. 

- Exp. 2556/2017. Llicència urbanística. 
- Exp. 2966/2017. Contracte menor de subministrament. Subscripció al 

diari El Periódico de Catalunya, per un import de 415,00 euros. 
- Exp. 3064/2017. Gestió de la targeta i reserva d’aparcament per a 

persones amb discapacitat.  

- Exp. 2273/2017. Concessió de subvenció directa o nominativa. 
Aprovació de projectes Entitats i Associacions Locals 2017. AMPA 

Escola Bressol Colors, per un import total de 250,00 euros, per al 
projecte “Cuidem la nostra Comunitat Educativa”. 

- Exp. 2510/2017. Concessió de subvenció per concurrència 

competitiva. Atorgament de diferents quanties econòmiques per a 
cada projecte presentat per part de les Entitats Locals. 

 
 

Assumptes sobrevinguts 
- Exp. 2937/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística. 
- Exp. 2576/2017. Procediment de Contractació. Contractes menors 

per a la prestació dels serveis d’activitats extraescolars dins del 
projecte “Educació a temps complert”. 

- Exp. 3069/2017. Procediment de contractació. Obra d’adequació de 
l’aparcament del carrer Joaquim Borràs a l’empresa Excavacions 
Gost, per un import de 31.239,37 euros. 

- Exp. 2574/2017. Procediment de contractació. Contractes menors per 
a la prestació dels serveis d’activitats extraescolars dins del programa 

“Educació a temps complet” que es concreten en: 
o Contracte amb l’Escola Ad Libitum per a la prestació de 

l’activitat extraescolar “Escola de Música”, amb un preu unitari 

de 36 €/mensuals per participant en sessió grupal, i 50 € de 
matrícula per participant i curs, amb un preu mínim de 

contracte de 11.220 € (equivalent a 30 participants mínim) i un 
preu màxim de 14.960 € (equivalent a un màxim de 40 
participants), ambdós exempts d’IVA. 

 
- Exp. 2827/2017. . Procediment de contractació. Contractes menors 

per a la prestació dels serveis d’activitats extraescolars dins del 
programa “Educació a temps complet” que es concreten en: 

o Procediment de contractació  amb l’escola Boomerang English 

School per a la prestació del servei de classes de conversa en 
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anglès adreçades a l’alumnat dels centres públics municipals 
que ofereixen aquesta matèria curricular, amb un preu unitari 

de 35€/sessió, amb un preu màxim de contracte de 6.545 
euros (equivalent a 34 setmanes lectives del curs 2017-2018) 

exempts d’IVA. 
 

- Exp. 1836/2017. Execució d’obres. Aprovació de la certificació núm. 2 

de les obres “adequació de l’espai de l’antiga biblioteca com a sala de 
plens (c. Joan Grau)” 

- Exp. 2096/2017. Llicència urbanística de divisió horitzontal. 
 
 

Activitat de control 
 

- Es dòna compte de l'autorització que ens ha tramès el Bisbat de Vic, 
per mitjà del rector de la parròquia el Mn. Jean Bernad Kankolongo 
Luboyaper tal de poder realitzar les obres pertinents per garantir la 

supervivència i evitar la degradació de l'esglèsia de la Sagrada 
Família de la Bauma. 

 
Precs i preguntes 
  

 No hi ha assumptes. 
 


