
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 12 de desembre de 2017 
 

EXTRACTE D’ACORDS 
Foren aprovats els següents acords: 
 

- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 8 d’agost de 2017. 
- Exp. 2215/2017. Aprovació de les factures JGL 12/09/2017 per un 

import total de 57.631,33 euros. 
- Exp. 2074/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística.  
- Exp. 2112/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística. 

- Exp. 2028/2017. Procediment genèric. Aprovació les actuacions del 
conveni per a la gestió i l’execució dels plans del programa de suport 

dels municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals. 
- Exp. 2152/2017. Procediment genèric. Aprovació de l’import de 350 

euros a abonar a Fet a Casa en concepte de despeses per energia 

elèctrica d’acord amb el punt 5.4 del Plec de Prescripcions Tècniques 
de la concessió de domini públic per l’explotació del bar de la piscina 

municipal d’acord amb l’informe emès pels tècnics municipals. 
- Exp. 2109/2017. Contracte menor de serveis. Ampliació de potència 

elèctrica de la piscina municipal, passant de 27,7 Kw a 34,6 Kw. 
- Exp. 2197/2017. Contracte menor de serveis. Suport al servei 

d’atenció domiciliaria dels mesos de setembre a desembre mitjançant 

el procediment de contracte menor amb l’empresa Institució benèfica 
amics dels avis per un import total de 9.539,68 euros. 

- Exp. 2233/2017. Contracte menor de serveis per a la redacció de 
projecte tècnic de 2 serveis higiènics a l’escola Jaume Balmes i la 
corresponent direcció d’obra, amb l’arquitecte Bernat Monter Prat, 

per un import de 1.815 euros. 
 

Assumptes sobrevinguts 
 

- Exp. 2268/2017. Sol·licitud de subvencions Administracions 

públiques.  Proposta d’acord en relació a la sol·licitud de subvenció 
per a l’execució d’actuacions d’abastiment d’aigua en baixa, 

concretament la reparació del dipòsit d’aigua de la Bauma a la 
Diputació de Barcelona. 

- Exp. 2256/2017. Subvenció sol·licitada a una altra administració. 

Proposta d’acord en relació a la sol·licitud de subvenció per a la 
realització d’inversions en la millora dels cabals subministrats en alta 

a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 

 

Activitat de control 
 

- No hi ha assumptes. 
 
Precs i preguntes 

 
- No hi ha assumptes. 

 
 


