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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 28 d’agost de 2018.  

 

 

EXTRACTE D’ACORDS  

 

Foren aprovats els següents acords:  

 

- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, ordinària de data 31 de juliol.  

- Exp. 2276/2018. Aprovació de factures, per un import total de 43.772,58€ 

- Exp. 1841/2018. Ajornament o fraccionament d’obligacions. Relacionat amb 

l’expedient de llicència d’obres 1772/2018). 

- Exp. 2209/2018. Permisos especials. Ocupació de via pública.  

- Exp. 2179/2018 Procediment de contractació Festa Major 2018. Decoració flors dels 

actes, per un import de 2.121€. 

- Exp. 2119/2018. Llicència urbanística.  

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

import de 7.349,80€. 

- Exp. 1965/2018. Procediment de contractació. Festa Major 2018. Ambientació 

Gospel, per un import de 4.840€. 

- Exp. 1196/2018. Llicència urbanística. La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 

presents, acorda retirar el present punt de l'ordre del dia, per tal de procedir a 

requerir la documentació que en la proposta d'acord es menciona. 
- Exp.  1578/2018. Procediment de contractació. Es posa en consideració dels membres 

de la Junta de Govern Local, el decret d’Alcaldia núm.0265 de data 28 de juny de 2018 i que es 
transcriu a continuació: “DECRET D’ALCALDIA d’aprovació contracte serveis per consultoria en 
relació a la concessió servei subministrament aigua potable i clavegueram vigent, pe run import 
de 4.295,50 euros. 

- Exp. 2120/2018. Comunicació prèvia en matèria urbanística.  

- Exp. 2804/2018. Llicència urbanística. Revisió ICIO. 

- Exp. 2258/2018. Comunicació prèvia en matèria urbanística.  

- Exp. 1775/2018. Aprovació de conveni. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar, Diputació de Barcelona i ADF protectors del bosc per al Pla de Vigilància i 
Protecció contra incendis forestals.  

- Exp. 2257/2018. Comunicació prèvia en matèria urbanística.  

- Exp. 2286/2018. Llicència urbanística.  

- Exp. 2301/2018Comunicació prèvia en matèria urbanística.  

- Exp. 1882/2018. Procediment genèric. Aprovació de factura Capella de Música Burés. Factura 
de subministrament elèctric a Endesa per un import de 142/55 euros. 

 

 
 
 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

No hi ha assumptes. 

 

 

 

ACTIVITAT DE CONTROL 

No hi ha assumptes. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

No hi ha assumptes. 


