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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
Sessió ordinària de data 6 de març de  2018. 

 
EXTRACTE D’ACORDS 
 

Foren aprovats els següents acords: 
 

- Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària  de 20 de febrer.  
- Exp. 790/2018. Aprovació de factures per un import de 31.904,60 

euros. 

- Exp. 749/2018. Comunicació prèvia en matèria urbanística. 
- Exp. 742/2018. Comunicació prèvia en matèria urbanística. 

- Exp. 662/2018. Comunicació prèvia en matèria urbanística. 
- Exp. 488/2018. Comunicació prèvia en matèria urbanística. 
- Exp. 620/2018. Llicència urbanística. 

- Exp. 629/2018. Llicència urbanística. 
- Exp. 816/2018. Contracte menor de serveis. Acord proposant les 

despeses corresponent als menús per als participants a la sortida a 
l’Espluga de Francolí del diumenge 18 de març de 2018 amb el 
contractista Restaurant El Gatim per un import total de 907,50 euros. 

- Exp. 760/2018. Contractació d’un TPV virtual per la web amb Banc 
Sabadell per un valor estimat de 700,00 euros. 

- Exp. 793/2018. Procediment de contractació de servei d’esporga de 
plataners de grans dimensions a l’Av. Pare Claret amb el contractista 

Excavaciones Cáceres S.L. per un import total de 4.716,58 euros IVA 
inclòs. 

- Exp. 801/2018. Procediment de contractació. Obra d’adequació de 

parcel·la per ús comunitari a la Vall de Montserrat amb el contractista 
Vilhem Csobot per un import total de 5.445,00 euros IVA inclòs. 

- Exp. 827/2018. Procediment de contractació. Serveis de recuperació 
d’oficis en el marc del programa Educació360 amb el contractista 
Associació Massís de Montserrat per un import de 3.600,00 euros IVA 

inclòs. 
- Exp. 823/2018. Procediment de contractació. Servei de visites 

culturals al Museu de la Vida Rural pel dia 18 de març amb el 
contractista Museu de la Vida Rural per un import de 220,00 euros 
IVA inclòs. 

- Exp. 815/2018. Procediment de contractació. Obra per a l’adequació 
de les àrees d’aportació de les urbanitzacions Mas Enric Can Prat amb 

el contractista Gost Excavacions per un import de 2.175,58 euros IVA 
inclòs. 

- Exp. 826/2018. Bonificació de la taxa d’escombraries. 

- Exp. 590/2018. Concessió d’autorització per a l’exercici de la venda 
ambulant no sedentària. Per a la instal·lació de dues casetes de 

venda de productes pirotècnics. 
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Assumptes sobrevinguts 
 

- Sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació mitjançant la 
modalitat de compensació. Aprovació definitiva del projecte de divisió 

poligonal “PAU1 FÀBRICA NOVA BURÉS” 
- Exp. 857/2018. Contracte menor de serveis. Servei de desratització i 

control de plagues amb el contractista Salinas Tratamientos y 

Servicios, S.L. per un import de 3.498,41 euros IVA inclòs. 
- Exp. 855/2018. Contracte menor de serveis. Serveis de comunicació i 

d’informació d’esdeveniments i actes Locals amb el contractista 
CATPRESS Serveis de comunicació, S.L. per un import de 6.655,00 
euros IVA inclòs. 

 
 

Activitat de Control 
 
No hi ha assumptes. 

 
Precs i preguntes 

 
No hi ha assumptes 


