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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 31 de juliol de 2018.  

 

 

EXTRACTE D’ACORDS  

 

Foren aprovats els següents acords:  

 

- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, ordinària de data 17 de juliol.  

- Exp. 2079/2018. Aprovació de factures, per un import total de 6.485,60€ 

- Exp. 1396/2018. Llicència urbanística.  

- Exp. 928/2018. Llicència d’obres majors.  

- Exp. 1882/2018. Procediment genèric. Aprovació factura Capella de Música Burés, a 

l’empresa Endesa per un import de 129,77€.  

- Exp. 2061/2018. Gestió de la targeta o reserva d’aparcament per a persones amb 

disminució 

- Exp. 2112/2018. Gestió de la targeta o reserva d’aparcament per a persones amb 

disminució 

- Adopció de mesures per a garantir la seguretat Pública. Protocols de seguretat per a 

diferents actes de la Festa Major 2018. 

- Exp. 2093/2018. Llicència d’animals potencialment perillosos.  

- Exp. 1638/2018. Canvi de titularitat de dret funerari.  

-  Exp. 2115/2018. Sol. subvencions administracions públiques.  

- Exp. 1943/2018. Selecció de personal i provisió de llocs de treball. Convocatòria i 

bases per una borsa de treball (Treballador/a familiar). 

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

Plaça de la Baluma del municipi de Castellbell i el Vilar, consistent en la instal·lació 

de mobiliari urbà (gronxadors) i la col3locació de paviment continu de 4 cm en 

diferents colors, per un import de 17.327,20€. 

- Exp. 1758/2018. Procediment de contractació. Contractació de l’espectacle 

d’animació infantil Bassal Rock, de la companyia AMBAUKA el dilluns 13 d’agost en 

motiu de la Festa Major 2018, per un import de 1.512,50€. 

- Exp. 1727/2018. Procediment de contractació. Contractació artística de la Disco DJ 

360 que inclouen: Equips de so, equips d’il·luminació, sessió de DJ Grans Èxits, 

confeti i 300 unitats de polseres lluminoses , per un import de 1.875,50€. 

- Exp. 1951/2018. Procediment de contractació. Realització de taller de cinema – 

Reacciona al SI. Bages Sud. Els alumnes participants fan el guió, el rodatge i el 

muntatge d’un vídeo que és una comanda de l’entitat Enginyeria Sense Fronteres, 

per un import de 2.700€. 

- Exp. 1613/2018. Procediment de contractació. Contractació d’inflables per a la Festa 

de l’Escola Jaume Balmes el dia 22 de juny, canó d’escuma el diumenge 12 d’agost i 

inflables aquàtics el dilluns 13 d’agost de 2018, per un import de 1.694€. 

- Exp. 2085/2018. Procediment de contractació. Actuació musical El Quinto Carajillo el 

divendres 10 d’agost., per un import de 968€.  

- Exp. 2098/2018. Procediment de contractació. Espectacle Antipasti per a la 

programació  d’actes de la Festa Major d’estiu 2018. Dimarts 7 d’agost a les piscines 

Municipals, per un import de 1.815€. 

- Exp. 2095/2018. Procediment de contractació. Col·locació dels perfils per delimitar 

els arbres i zona de gronxadors de la plaça de la Bauma, per un import de 2.758,80 

euros.  

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

- Exp. 2140/2018. Gestió de la targeta o reserva d’aparcament per a persones amb 

disminució 



- Exp. 2152/2018. Aprovació de conveni. Afiliació de l’escola Bressol Municipal 

“Colors” a la Xarxa SODEXO mitjançant el servei “Guarderia Pass”. 

- Exp. 2133/2018. Procediment de contractació. Font d’aigua tractament d’osmosi, 

per un import de 450,12€ 

 

  

 

 

 

ACTIVITAT DE CONTROL 

No hi ha assumptes. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

No hi ha assumptes. 


