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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 14 de juliol de 2020.  

 

 

EXTRACTE D’ACORDS  

 

Foren aprovats els següents acords:  

 

- Aprovació de l’acta de la sessió anteriors, ordinària de 30 de juny   

- Exp. 246/2017. Llicència urbanística en sòl, no urbanitzable.  

- Exp. 1417/2020. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques.  

- Exp. 1021/2020. Llicències urbanístiques.  

- Exp. 1271/2020. Llicències urbanístiques.  

- Exp. 1041/2020. Llicències urbanístiques.  

- Exp. 822/2020. Llicències urbanístiques.  

- Exp. 668/2020. Llicències urbanístiques.  

- Exp. 1438/2020. Contractacions. Pòlissa RC Ajuntament de Castellbell i el Vilar, per 

un import de 3.057,12€. 

- Exp. 1322/2020. Contractacions. Organització de les activitats del Casal d’Estiu, per 

un import de 5.000€. 

-  Exp. 1397/2020. Contractacions. Serveis preventius de renovació i desinfecció 

contra la legionel·la de l’aigua sanitària dels equipaments municipals, per un import 

de 3.160,91€. 

- Exp. 3105/2019. Contractacions. Modificació eventual de les condicions del contracte 

“Esports per tothom”.  

- Exp. 1384/2020. Contractacions. Cobrir el servei de comunicació i divulgació de 

l’obra de govern de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar per la resta de l’any 2020, 

per un import de 3.993€. 

- Exp. 401/2020. Canvis de titularitat e drets funeraris.  

- Exp. 402/2020. Canvis de titularitat de drets funeraris.  

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

-  Exp. 1468/2020. Targetes i reserves d’aparcament per a persones amb 

discapacitat.  

- Exp. 1286/2020. Subvencions per concurrència competitiva. Punts d’abocament 

incontrolat. Aprovació de la memòria valorada pels serveis tècnics municipals en la 

que s’identifiquen els punts a clausurar i la seva valoració econòmica 

-  Exp. 282/2020. Llicències urbanístiques.  

- Exp. 1465/2020. Autoritzacions de venda ambulant.  

- Exp1464/2020. Autoritzacions de venda amblant.  

- Exp. 2478/2019. Contractacions. Contracte de serveis de neteja, manteniment i 

conservació. Obertura i tasques d’Inhumació, exhumació i altres al cementiri 

municipal de Castellbell i el Vilar. Aprovació de la desestimació d’un recurs de 

reposició en si de l’expedient 2748/2019.  

- Exp. 1472/2020. Contractacions. Aquest punt es retira de l’ordre del dia. 

 

 

 

ACTIVITAT DE CONTROL 

No hi ha assumptes. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

No hi ha assumptes. 


