
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
Sessió ordinària de data 2 de juny de 2020. 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren aprovats els següents acords: 

- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, ordinària de data 19 de maig de 2020.
- Llistat d’expedients de bonificació de la taxa d’escombraries:

o 1201/2020, 1199/2020, 1197/2020 i 1198/2020. 
- Exp. 981/2020. Llicències urbanístiques. 
- Exp.  1059/2020.  Convenis  (aprovació,  modificació  o  extinció  )  Conveni  de

col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Educació i l’0Ajuntament de Castellbell  i  el  Vilar,  per portar la
compra  de  dispositius  tecnològics  per  l’alumnat  en  el  marc  del  Pla  d’Acció:
Centres Educatius en Línia. 

- Exp. 1159/2020. Contractacions. Desbrossada urbanitzacions Vall de Montserrat,
Mas Enric Can Prat i Les Comes, per un import de 11.204,60€.

- Exp. 1158/2020. Modificació de crèdit. Aprovació de l’expedient de modificació
de  crèdit  num.  5/2020  amb  la  modalitat  de  transferència  de  crèdits  entre
aplicacions de despeses. 

- Exp.  203/2019.  Subvencions  sol·licitades  a  una  altra  administració.  Es  dona
compte de l’entrega, per part de la Diputació de Barcelona, d'estudi de viabilitat
per la implantació del Posta a Porta a Castellbell i el Vilar. 

- Exp. 442/2018. Sol·licitud de subvencions Adm. Públiques. Es dona compte de
l’entrega  ,  per  part  de  la  Diputació  de  Barcelona,  del  Pla  de  renovació  de
paviments municipal.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS
- Exp. 1167/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures, per un import total

de 26.167,24€.
- Exp. 1168/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures, per un import total

de 6.551,68€.
- Exp. 1202/2020. Contractacions.  Contracte d’obertura  cementiri  municipal  del

31/05 – 28/05, ambdós inclosos, per un import de 640,51€.
- Exp. 1203/2020. Contractacions. 
- Subministre  material  per  netejar  la  piscina  municipal,  per  un  import  de

2.371,60€.
- Exp. 1181/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total

de 10.559’46 €.
- Exp. 88/2020. Autoritzacions de venda ambulant. 
- Exp. 1209/2020. Subvencions directes o nominatives. Acceptació de subvenció

de Diputació de Barcelona: Línea 1: 11.720,61€.; Suport a la despesa inversora:
5.023€.

- Exp. 7/2020. Llicències urbanístiques. 
- Exp.  97/2020.  Subvencions  sol·licitades  a  una altra  administració.  Acceptació

d’ajuts concedits en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
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- Exp. 1173/2020. Llicències d’ocupació. 
- Exp. 413/2020. Llicències d’ocupació. 
- Aprovació de Pla de reobertura Escola Bressol 

ACTIVITAT DE CONTROL

◦ Donar compte de gestions d’alcaldia i tramitacions expedients. 
◦ Exp. 97/2020. Subvencions DB.
◦ Donar compte de quadre d’expedients PMT. De subvencions aprovades. 

PRECS I PREGUNTES
No hi ha assumptes.


