
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
Sessió ordinària de data 5 de maig de 2020. 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren aprovats els següents acords: 

- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, ordinària de data 21 d’abril 2020.
- Expedients de bonificació de taxa d’escombraries:
- 1034/2020, 1001/2020, 1002/2020, 1000/2020, 1004/2020.
- Exp. 653/2020. Bonificació o exempció tributària. Bonificació de les taxes de les

activitats extraescolars curs 2019-2020. 
- Exp. 1600/2018. Comunicació prèvia en matèria urbanística. 
- Exp. 135/2019. Certificats o informes urbanístics. 
- Exp. 981/2020. Llicències urbanístiques. 
- Exp. 1006/2020. Llicències urbanístiques. 
- Exp. 868/2019. 
- Exp. 2782/2019. Llicències urbanístiques. 
- Exp.  824/2020.  Autoritzacions  de  venda  ambulant.  Aquest  punt  es  retira  de

l’ordre del dia. 
- Exp.  1014/2020.  Contractacions.  Programa  d’administració  electrònica

«Gestiona» maig 2020 a desembre 2020.
- Exp. 1693/2019. Contractacions. Aprovació de la certificació numero 4 de les

obres  «Rehabilitació  de l’església  de la  Bauma al  municipi  de Castellbell  i  el
Vilar», per un import de 124.784,51€.

- Exp. 1018/2020. Contractacions. Suport al SAD de Castellbell i el Vilar amb la
contractació d’una treballadora familiar per dur a terme el S.A.D. atès l¡’augment
de casos en situació de dependència, pe run import de 11.342,24€.

- Exp. 1005/2020. Contractacions. 28 contes infantils i 28 dracs de peluix, per un
import de 842,10€.

- Exp.  422/2020.  Contractacions.  Aprovació  de  la  factura  1a del  contracte  de
serveis «Suport a la contractació pública i acompanyament de la licitació de les
obres d’urbanització de la Vall de Montserrat, per un import de 3.943,80€.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS
- Exp. 1038/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total

de 19.887,67€.
- Exp. 1039/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total

de 5.962,52€.
- Exp.  1068/2020.  Reconeixement  extrajudicial  de  crèdits.  Aprovació  del

reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a exercicis anteriors. 

ACTIVITAT DE CONTROL
- Donar compte de gestions d’alcaldia durant la crisis del COVID-19.

PRECS I PREGUNTES
No hi ha assumptes.
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