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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 17 d’abril  de 2018.  

 

 

EXTRACTE D’ACORDS  

 

Foren aprovats els següents acords:  

 

 

 

- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 3 d’abril de 2018. 

- Exp. 188/2018. Justificació de despeses. Dietes i assistències per un import de 

190€. 

- Exp. 889/2018. Llicència urbanística. 

- Exp. 1086/2018. Procediment de contractació. Contractació del servei per dur a 

terme l’execució de 4 murals artístics dins del projecte Murals per la convivència per 

un import de 3.176,25€. 

- Exp. 1051/2018. Procediment de contractació. Subministrament de formigó per 

l’adequació de parcel·la a la Vall de Montserrat per un import de 6.768,26€. 

- Exp. 1139/2018. Procediment de contractació. Subscripció bases de dades 

ESPUBLICO en relació a Hisendes Locals i Recursos Humans per un import de 

1.228,71€. 

- Exp. 1104/2018. Procediment de contractació. Consolidació de 3 blocs rocosos en 

coronació del vessant de la Bauma amb molt perill de caiguda sobre les cases que hi 

ha a sota per un import de 13.259,47€ 

- Exp. 1138/2018. Procediment de contractació. Obra consistent en instal·lació de 

drenatges a zones de la platja de la piscina municipal i recabatge de parts de la 

gespa malmesa de la temporada passada per un import de 6.001,66 euros.  

 

 

Assumptes sobrevinguts  

- Exp. 1155/2018. Modificació de crèdit. Aprovació expedient 1155/2018 de 

modificació de  pressupost 7/2018 mitjançant transferència de crèdits entre 

aplicacions de despeses de la mateixa vinculació jurídica. 

- Exp. 1154/2018 Aprovació bases i convocatòria per la provisió de llocs de treball 

(Projecte Rubik 2018) mitjançant el Consell Comarcal del Bages. 

- Exp. 1151/2018. Procediment de contractació. Ball de nit de la Fira d’Arrel per a tots 

els participants a la cercavila de bastoners i geganters per un import de 1.331,00 €. 

- Exp. 1072/2018. Procediment de contractació Espectacle d’animació per amenitzar 

la Revetlla de Sant Joan 2018 que organitza l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar pr 

un import de 1.197,90 € 

- Exp. 1119/2018 .Aprovació de factures per un import total de 16.883,31€. 

- 1103/2018. Canvis i modificacions en les condicions del contracte. Modificació de la 

Memòria Valorada d’obres d’adequació d’un espai destinat a 

aparcament, clau Xa del PPOUM, amb l’habilitació d’un accés des del carrer Joaquim 

Borràs, al nucli de “El Borràs” a Castellbell i el Vilar. 

- Exp. 1882/2017. Procediment genèric. Cessió d’ús Capella de Música Burés. 

Liquidació de factures de subministraments per un import de 120,77€ 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

Donar compte de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona  per al Projecte 

d’intervenció de mesures cautelars i urgents sobre elements de tancament (rosetó, 

gàrgoles, teules, ràfecs) de l’Església Sagrada Família de la Bauma. 


