
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
Sessió ordinària de data 16 de juny de 2020. 

EXTRACTE D’ACORDS 

Foren aprovats els següents acords: 

- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, ordinària de data 2 de juny de 2020.
- Exp. 1218/2020. Bonificació de la taxa d’escombraries. 
- Exp. 1178/2020. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques. 
- Exp. 868/2020. Llicències urbanístiques. Aquest punt es retira de l’ordre del dia
- Exp. 824/2020. Llicències urbanístiques. Aquest punt es retira de l’ordre del dia. 
- Exp. 2863/2019. Subvencions sol·licitades a una altra administració. Acceptació

de  la  subvenció  de  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua  per  executar  actuacions
d’abastiment en alta, concretament per l’actuació ue porta per títol «Reparació
del Dipòsit de la Farinera del Municipi de Castellbell i el Vilar.

- Exp.  97/2020.  Subvencions  sol·licitades  a  una altra  administració.  Acceptació
dels ajuts concedits en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020. 

- Exp. 1269/2020. Contractacions. 40 bosses de llaminadures per infants que han
celebrat  els  seus  aniversaris  en  confinament  5  bosses  per  a  les  persones
treballadores  municipals  que  han  celebrat  el  seu  aniversari  durant  el
confinament, per un import de 229,90€.

- Exp.  1196/2020.  Contractacions.  Contracte  d’una  llicència  de  projecció  de  5
pel·licules  per  a  l’àrea  d’Infància  i  Joventut  entre  les  dates  18/07/2020  i
18/09/2021 en els recintes municipals: Piscina municipal i Casino Borràs amb un
aforament  entre  20  i  150  persones.  Llicència  Umbrella,  per  un  import  de
462,75€.

- Exp. 847/2020. Procediment genèric. Aprovació del pla de reobertura de l’Escola
Bressol Municipal Colors – Fase 2.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS
- Exp. 1081/2020. Llicències d’ocupació. 
- Exp. 2378/2020. Llicències urbanístiques. 
- Exp.  1289/2020.  Contractacions.  Contracte  de  serveis  redacció  de  plecs  9

licitacions de contractes ajuntament de Castellbell  i el Vilar, per un import de
11.374€.

- Exp. 1292/2020. Contractacions. Gestió laboral de l’ajuntament de Castellbell i el
Vilar 01,08,2020 a 31,12,2020. Actualment s’està treballant amb la licitació del
contracte, per un import de 3.405,36€.

- Exp. 1295/2020. Seleccions de personal i llocs de treball. Aprovació de les bases
del procés de selecció plaça arquitecte/a municipal.

- Exp. 1277/2020. Peticions d’espais i recursos. Autorització a C.E. Castellbell per
a la realització del Campus Esportiu 2020. 

- Exp. 1302/2020. contractacions. Subministre de productes piscina municipal, per
un import de 3.880,12€.

- Exp. 129/2020. Llicències d’ocupació. 

ACTIVITAT DE CONTROL
No hi ha assumptes

PRECS I PREGUNTES
No hi ha assumptes.

CIF P0805200-C   www.castellbellielvilar.cat   c. de Joaquim Borràs, 40  08296 Castellbell i el Vilar (BCN)
Tel. 938 340 350   Fax. 938 282 122   Mail. castellbell@diba.cat


