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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 8 de maig de 2018.  

 

 

EXTRACTE D’ACORDS  

 

Foren aprovats els següents acords:  

 

 

 

- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 17 d’abril de 2018. 

- Exp. 1272/2018. Aprovació de factures per un import total de 10.129,64€. 

- Exp. 1284/2018. Permisos especials. Ocupació de via pública amb contenidors/sacs 

de runa. 

- Exp. 1882/2018. Aprovació factura Capella de Música Burés (subministrament 

electricitat) per un import de 105,67€. 

- Exp. 1153/2018. Aprovació de conveni. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 

de Castellbell i el Vilar i l’Escola Jaume Balmes i el Consell comarcal del Bages per a 

la millora de l’eficiència energètica a l’Escola. 

- Exp. 1257/2018. Procediment de contractació. Repavimentació d’una zona amb 

esvorancs a l’Avinguda Catalunya, per un import de 13.671,30€. 

- Exp. 1147/2018. Procediment de contractació. Pintar el total de 98 bancs que 

actualment hi ha arreu del municipi de Castellbell i el Vilar per un import de 

7.114,80€. 

- Exp. 1174/2018. Procediment de contractació. Arranjament de les àrees d'aportació 

de Mas Enric Can Prat, ja que la zona estava molt desordenada, fet que provocava 

que sempre estigues bruta d'escombraries i que s'hi dipositessin molts trastos i 

sembles un abocador per un import de 2.175,58€ 
- Exp. 1146/2018. Procediment de contractació. Neteja de la zona verda d ela Vall de Montserrat 

amb referència cadastral 6281001DG0068S0001SG per un import de 1.736,35€. 

- Exp. 1176/2018 procediment de contractació. Tancament de la parcel·la d’ús 

comunitari de la Vall de Montserrat, per evitar accidents i garantir la seguretat de la 

mateixa, per un import de 2.905,21€. 

- Exp. 1166/2018. Procediment de contractació. Subministrament de material d'obra 
brigada municipal (diferents obre a Mas Enric-Can Prat, Vall de Montserrat, Plaça Barcelona i 
Centre mèdic) 

- Exp. 1237/2018. Gestió de la Targeta i Reserva d'Aparcament per a Discapacitats. 

- Exp. 676/2018. Canvi de titularitat de dret funerari 

 

 

Assumptes sobrevinguts  

 

 

- Exp. 992/20017. Plans d’ocupació. Aprovació bases i convocatòria Plans d’Ocupació 

Local 2018. 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

- Donar compte decret expedient 1109/2018. Contractació de la redacció estudi de 

seguretat , pla de control de qualitat i protecció externa contra llamp a incorporar al 

projecte tècnic de l’edifici de l’Ajuntament mitjançant contracte de serveis. 

 -Donar compte del decret de l’expedient 1218/2018. Decret d’alcaldia d’adjudicació 

contracte menor de serveis. Suport S.A.D. 

 


