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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 1 de desembre de 2020.  

 

 

EXTRACTE D’ACORDS  

 

Foren aprovats els següents acords:  

 

 

- Aprovació de l’acta anterior, ordinària de data 17 de novembre. 

- Exp. 2239/2020. Llicències d’activitats (Modificació o renúncia) 

- Exp. 2363/2020. Contractacions. Espectacle d’animació del Tió. Dia 21 de desembre 

de 2020 de 9 a 13h, per un import de 514,25€. 

- Exp. 2379/2020. Contractacions. Assegurança d’accidents obligatòria per a la 

participació al programa de passejades de marxa nòrdica, que inclou també les 

activitats de caminades i Aquagym, per un import de 225€. 

- Exp. 2413/2020. Contractacions. 8xerrades educatives a càrrec d’una psicòloga 

especialitzada, per un import de 1.600€. 

- Exp. 2404/2020. Contractacions. Nadal 2020-2021. Obra de teatre “El crèdit”, per 

un import de 300€. 

- Exp. 398/2020. Contractacions. Modificació de les condicions del contracte: Lloguer 

de material necessari per actes festius.  

- Exp. 106/2020. Contractacions. Aprovació de les condicions del contracte 

Programació de tallers d’Scrap.  

- Exp. 2400/2020. Contractacions.  

- Consultoria i software per donar compliment a la Llei de Protecció de dades, per un 

import de 1.512,50€. 

- Exp. 2291/2020. Contractacions. Assistència i elaboració completa de la relació de 

llocs de treball de l’Ajuntament, per un import de 10.890€. 

- Exp. 2395/2020. Convenis (Aprovació, modificació o extinció). Aprovació del conveni 

de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Castellbell i el 

Vilar sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes 

de circulació en vies urbanes.  

- Exp. 1045/2020. Contractacions. Contractació d’emergència efectes temporal de 

reiterades pluges de merç i abril de 2020.  

- Exp. 1492/2020. Contractacions. Contractació d’emergència efectes del temporal del 

13 de juliol de 2020, per un import de 4.741,99€. 

- Exp. 1208/2020. Contractacions. Contractació d’emergència per la inspecció i reforç 

de fonamentació d’un suport de formigó de xarxa elèctrica, per escorrentia d’aigües 

pluvials subterrànies, per un import de 2.871,56€. 

- Exp. 2296/2020. Subvencions directes o nominatives. Aprovació de la tramitació de 

la subvenció directa prevista nominativament al pressupost local per 2020 a l’entitat 

Centre d’Esports Castellbell.  

- Exp. 2274/2020. Subvencions directes o nominatives. Aprovació de la tramitació de 

la subvenció directa prevista nominativament al pressupost local per 2020 a l’entitat 

SES Bages Sud 

- Exp. 2273/2020. Subvencions directes o nominatives. Aprovació de la tramitació de 

la subvenció directa prevista nominativament al pressupost local per 2020 al Centre 

Educatiu Escola Jaume Balmes.  

- Exp. 1520/2020. Subvencions sol·licitades a una altra administració. Acceptació de 

la proposta provisional de concessió d’ajuts per l’execució d’obres de restauració i 

conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2020-2022, amb un 

import de 85.434€. 

- Exp. 2402/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

6.899,59€. 



- Exp. 2397/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

22.090,79€. 

- Exp. 305/2020. Responsabilitat Patrimonial. Acord restitució material llogat i 

malmès, per un import de 1.161,60€. 

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

 

- Exp 2414/2020. Subvencions directes o nominatives. Aprovació de l’atorgament 

d’una subvenció per concessió directa nominativa a ADF Protectors del Bosc per un 

import de 2.000€. 

- Exp. 2334/2020. Contractacions. Suport SAD de Castellbell i el Vilar, per un import 

de 7.316€. 

- Exp. 2101/2020. Subvencions per concurrència competitiva. Concessió de 

subvencions a entitats i associacions locals 2020.  

- Exp. 2440/2020. Modificació de crèdit. Aprovació de l’expedient de modificació de 

crèdits 15/2020 amb la modalitat de Transferència de crèdits entre aplicacions de 

despeses de la mateixa àrea de despesa o que afecten a baixa i altes de crèdits de 

personal.  

- Exp. 2068/2020. Convenis (Aprovació, modificació o extinció). Aprovació de conveni 

de col·laboració entre el consell Comarcal del Bages i l’ajuntament de Castellbell i el 

vilar per al servei de transport escolar no obligatòri curs 2019-2020.  

 

 

 

 

 

ACTIVITAT DE CONTROL 

No hi ha assumptes. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

No hi ha assumptes. 


