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JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

Sessió ordinària de data 23 de gener 2018. 
 
EXTRACTE D’ACORDS 

 
Foren aprovats els següents acords: 

 
Aprovació de l’acta de la sessió anterior, ordinària de data 9 de gener 
de 2018 i extraordinària de data 16 de gener de 2018. 

- Exp. 191/2018. Aprovació de factures per un import de 13.619,78 
euros. 

- Exp. 341/2018. Procediment de contractació del servei de 
manteniment de desfibril·ladors, amb l’empresa Tecnology 2050 per 
un import de 1.035 euros IVA inclòs. 

- Exp. 329/2018. Procediment de contractació del servei de 
manteniment del rec del camp de futbol, per un import de 484,00 

euros, IVA inclòs amb el contractista Tinto Tec. Treballs i Obres. 
- Exp. 326/2018. Procediment de contractació del servei de 

manteniment de la gespa artificial del camp de futbol amb el 

contractista Sport Service per un import de 726 euros IVA inclòs. 
- Exp. 8/2018. Comunicació prèvia en matèria urbanística. 

- Exp. 324/2018. Formalització d’un contracte Privat de creació i 
interpretació artística i literària o espectacles. Contractació de la 

companyia Associació per la Música al Carrer d’Esparreguera 
(SONASAMBA) per un import de 400,00 euros exempts d’IVA, 
Associació de percussió BATRAKES per un import de 400,00 euros 

exempts d’IVA i Produccions EL GRAN XOU per un import de 1.815 
IVA  inclòs.  

- Exp. 362/2018. Contracte menor de serveis. Servei integral de 
control de plagues del primer trimestre de 2018 amb el contractista 
Salinas Tratamientos y Servicios, S.L. per un import total de 

1.166,14 euros. 
- Bonificació de la taxa d’escombraries corresponent als expedients: 

369/2018, 363/2018, 360/2018, 364/2018, 371/2018, 366/2018, 
365/2018, 357/2018, 353/2018, 351/2018, 347/2018, 356/2018, 
344/2018, 350/2018, 335/2018, 333/2018, 334/2018, 338/2018, 

336/2018, 343/2018, 337/2018, 325/2018, 320/2018, 317/2018, 
322/2018, 318/2018, 323/2018, 319/2018, 309/2018, 308/2018, 

315/2018, 311/2018, 312/2018, 314/2018, 316/2018, 299/2018, 
306/2018, 303/2018, 307/2018, 304/2018, 305/2018, 302/2018, 
275/2018, 295/2018, 298/2018, 274/2018 i 273/2018. 

 
Assumptes sobrevinguts 

 
Exp. 2128/2017. Contracte de subministrament mitjançant la modalitat de 
rentin per procediment negociat sense publicitat de dues furgonetes a 

l’empresa Banco Santander, S.A. que a continuació es detallen. 
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Exp. 400/2018. Bonificació de la taxa d’escombraries. 

 
Activitat de control. 
 

Donar compte de l’Exp. 2268/2018, de la notificació de la diputació de 
Barcelona en referència a la desestimació per menor valoració i esgotament 

del crèdit de la sol·licitud de subvenció per reparació del dipòsit de la 
Bauma II dins del programa complementari per a l’execució d’actuacions 
d’abastiment d’aigua en baixa del pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

 
Donar compte de la bestreta que farà efectiva l’Organisme de Gestió 

Tributària en concepte d’IBI per un import de 73.073,00 euros. 
 

Precs i preguntes 
 
No hi ha assumptes. 


