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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 18 de desembre de 2018.  

 

 

EXTRACTE D’ACORDS  

 

Foren aprovats els següents acords:  

 

- Aprovació de les actes de les sessions anteriors, ordinària de 4 de desembre i 

extraordinària d’11 de desembre.  

- Exp. 3130/2018. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

5.369,90€.  

- Exp. 3057/2018. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques.  

- Exp. 3096/2018. Contractacions. Redacció de projecte executiu per a la realització 

de les obres de rehabilitació de l’Església de la Bauma, per un import de 

18.119,75€. 

- Exp. 2990/2018. Subvencions directes o nominatives. Aprovació de la justificació de 

l’AMPA SES Bages Sud per un import de 500€.  

- Exp. 2842/2018. Subvencions directes o nominatives. Aprovació de la justificació de 

SES Bages Sud per un import de 2.000€.  

- Exp. 2976/2018. Subvencions directes o nominatives. Atorgament subvenció AMPA 

Escola Jaume Balmes per un import de 1.000€. 

- Exp. 1449/2018. Concessió de subvenció per concurrència competitiva. Aprovació de 

les justificacions d’entitats.  

- Exp. 3053/2018. Sol·licitud d’ajudes d’acció social, destinat als treballadors de 

l’Ajuntament, per un import total de 6.750€.  

-  

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

- Exp. 3139/2018. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

9.851,74€. 

- Exp. 1633/2018. Concessió de subvenció directa o nominativa. Aprovació de la 

justificació presentada per l’AMPA Escola Jaume Balmes per un import de 2.000€. 

- Exp. 3149/2018. Llicències urbanístiques.  

- Exp. 3131/2018. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

7.166,89€. 

- Exp. 2852/2018. Contractacions. Adquisició de 20 cadires de pacient model VERONA 

i 9 cadires de metge model Còrsega per als despatxos del CAP de Castellbell i el 

Vilar, per un import de 3.178,67€. 

- Exp. 2845/2018. Contractacions. Adquisició de 8 bancades model Jamaica de 3 

cadires cada una pel CAP de Castellbell i el Vilar, per un import total de 2.243,34€. 

- Exp. 3128/2018. Subvencions directes o nominatives. Atorgament subvenció a la 

entitat ADF Protectors del Bosc, per un import total de 1.000€. 

- Exp. 2996/2018. Subvencions directes o nominatives. Aprovació de la justificació 

presentada per l’AMPA Escola Jaume Balmes, per un import de 250,00€. 

- Exp. 3035/2018. Modificació de crèdit.  

- Exp. 3143/2018. Adquisició de DEA’s per a la cardioprotecció del municipi de 

Castellbell i el vilar 2018 Maqui1- Maquinaria i estris, per un import de 3.206,50€. 

  

 

 

ACTIVITAT DE CONTROL 

No hi ha assumptes. 



 

 

PRECS I PREGUNTES 

No hi ha assumptes. 


