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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 9 d’octubre de 2018.  

 

 

EXTRACTE D’ACORDS  

 

Foren aprovats els següents acords:  

 

- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, ordinària de data 25 de setembre de 2018. 

- Exp. 2470/2018. Aprovació de factures, per un import total de 13.724,87€. 

- Exp. 2454/2018. Aprovació de factures, per un import total de 25.440,23€. 

- Exp. 2518/2018. Comunicació prèvia en matèria urbanística.  

- Exp. 2498/2018. Comunicació prèvia en matèria urbanística.  

- Exp. 2451/2018. Llicència d’obres majors.  

- Exp. 1692/2018. Llicència d’obres majors. Aquest punt es retira de l’ordre del dia.  

- Exp. 1692/2018. Llicència d’obres majors. Aquest punt es retira de l’ordre del dia.  

- Exp. 2495/2018. Gestió de la targeta i reserva d’aparcament per a persones amb 

disminució.  

- Exp. 1645/2018. Concessió de subvenció directa o nominativa. Aprovació de la 

justificació presentada per AMPA IES Bages Sud, per un import de 1.000€. 

- Exp. 2421/2018. Procediment de contractació. Prestació d’activitats extraescolars 

dins del Projecte Educació 360, per un import de: 

Anualitat 2018. Setembre a desembre 2018: Preu màxim de contracte: 5.640,00€. 

Anualitat 2019. Gener a juny: preu màxim: 8460€   

- Exp. 2461/2018. Procediment de contractació. Contracte de manteniment de parcs 

infantils de Castellbell i el Vilar, per un import de 3.630€. 

- Exp. 2522/2018. Procediment de contractació. 3 tallers a càrrec de Katia Bogatko 

(Polònia) membre de l’equip de disseny de Prima Marketing, per un import de 

1.516,13€.  

-  Exp. 1088/2018. Procediment de contractació. Subministrament i instal·lació per la 

placa de la Bauma, consistent en la instal·lació de mobiliari urbà (gronxadors) i la 

col·locació de paviment continu de 4 cm. En diferents colors, per un import de 

17.327,20 (pendent d’executar: 8.342,95€).  

- Exp. 1983/2018. Procediment de contractació. Inversió material per Nadal, amb un 

import de 7.349,80€.  

-  

 

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

- Exp. 2586/2018. Targetes i reserves d’aparcament per a persones amb disminució.  

- Exp. 2424/2018. Convenis. Aprovació de pla primera addenda del model de conveni 

de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 

d’Ensenyament i  l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, per al projecte Kalokagathia 

en el marc de les mesures específiques d’atenció educativa a la diversitat de 

l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria. 

- Exp. 2565/2018. Procediment de contractació. Contracte menor dins del programa 

Educació 360 per al curs escolar 2018-2019 (auxiliar de conversa en anglès9 a 

realitzar al CEIP Jaume Balmes, per un import de: 

Anualitat 2018: 3.360€ 

Anualitat 2019: 6440€ 

 

 

 



 

ACTIVITAT DE CONTROL 

No hi ha assumptes. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

No hi ha assumptes. 


