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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 22 de novembre de 2018.  

 

 

EXTRACTE D’ACORDS  

 

Foren aprovats els següents acords:  

 

- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, ordinària de data 06 de novembre  de 

2018. 

- Exp. 2850/2018. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

14.844,05€ 

- Exp. 2573/2018. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

17785,85€. 

- Exp. 2763/2018. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

20.717,10€ 

- Exp. 2792/2018. Llicències urbanístiques.  

- Exp. 2793/2018. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques.  

- Exp. 2862/2018. Procediment genèric. Donar-se per assabentat de l canvi de l’annex 

de l’activitat i de la seva no subjecció a controls ambientals. 

- Exp. 2901/2018. Targetes i reserves d’aparcament per a persones amb disminució.  

- Exp. 580/2018. Actuacions preparatòries dun procediment de contractació. 

Aprovació definitiva del Projecte de rehabilitació de la façana del Casino Borràs,que 

ascendeix a 80.689,66€. 

- Exp. 2886/2018. Llicència per tinença i conducció de gossos potencialment 

perillosos.  

- Exp. 388/2018. Aprovació de conveni. Conveni de col·laboració entre l’ajuntament 

de Castellbell i el Vilar i el consell comarcal de Bages per la prestació del Servei 

d’Assistència tècnica Informàtica.  

- Exp. 2895/2018. Convenis (aprovació, modificació o extinció). Conveni de 

col·laboració entre l’ajuntament de Castellbell i el cilar i UTE Ampans l’arbre de les 

oportunitats per la cessió d’espais i coordinació per al programa de noves 

oportunitats de la Catalunya Central en el marc del Pla operatiu de la garantia 

juvenil a la Comarca del Bages.  

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

- Exp. 2894/2018. Contractacions. Contracte de servei extraordinari de l’edifici Joan 

Masats des de novembre de 2018 fins a 30 de juny de 2019. 

- Exp. 2884/2018. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures, per un import total de 

5.277,40€ 

- Exp. 2848/2018. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures , per un import total de 

61.941,79€. 

- Exp. 1049/2018. Llicència ambiental.  

- Exp. 2887/2018. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

7.792,07€ 

- Exp. 2927/2018. Reconeixement extrajudicial de crèdits.  

- Exp. 2842/2018. Subvencions directes o nominatives. Aprovació d’una subvenció  

per concessió directa a l’Institut Bages Sud per un import de 2.000€. 

- Exp. 2841/2018. Planificació i ordenació de personal. Oferta pública per a 

l’estabilització de l’ocupació temporal 2018-2020. Vigilant/a municipal.  

 

 



 

 

ACTIVITAT DE CONTROL 

No hi ha assumptes. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

No hi ha assumptes. 


