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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 15 de desembre de 2020.  

 

 

EXTRACTE D’ACORDS  

 

Foren aprovats els següents acords:  

 

 

- Aprovació de l’acta anterior, ordinària de data 1 de desembre. 

- Exp. 2513/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

23.326,50€ 

- Exp. 2523/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

22.599,99€. 

- Exp. 2552/2020. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques. 

- Exp. 2458/2020. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques. 

- Exp. 2411/2020. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques. 

- Exp. 1909/2020. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques. 

- Exp. 2287/2020. Llicències urbanístiques.  

- Exp. 2538/2020. Contractacions. Combustible vehicles municipals, per un import de 

7.400€. 

- Exp. 2535/2020. Contractacions. Correu Postal, per un import de 3.800,01€. 

- Exp. 2476/2020. Contractacions. Elaboració terrari Nadalenc, per un import de 

605€. 

- Exp. 2572/2020. Contractacions. Contracte anticipat. Nadal 2020-2021. Lloguer 

il·luminació reis i altres, per un import de 1.033,95€. 

- Exp. 2525/2020. Contractacions. Adquisició de llibres en català per la biblioteca 

municipal. Projecte 2020 2 llibr 1.1 GPA, per un import de 1.018€. 

- Exp. 2580/2020. Contractacions. Contracte anticipat. Nadal 2020-2021, per un 

import de 3.741,62€. 

- Exp. 2482/2020. Contractacions. Servei d’importació de dades, d’alta per part del 

comerç local, de web pública, mb llistat de comerços GEO localitzats, adaptació del 

disseny de colors municipals, filtres per sectors comercials, possibilitat de definir 

canals de contacte dels comerços, backend de gestió de l’Ajuntament, backend de 

gestió de comerços, destacats amb ofertes dels comerços i formació telemàtica, er 

un import de 1.750,87€. 

- Exp. 2466/2020. Contractacions. Aquest punt es retira de l’ordre del dia.  

- Exp. 2473/2020. Contractacions. Contracte d’avançada. Nadal 2020-2021. 

Cavalcada de reis. Lloguer de vehicles descapotables, per un import de 2.178€. 

- Exp. 2472/2020. Contractacions.  Contracte d’avançada. Nadal 2020-2021. 

Cavalcada de reis. Lloguer de vestits de reis, per un import de 308,55€. 

- Exp. 2445/2020. Contractacions. Serveis que incloguin treball de camp, definició de 

propostes, anàlisi de costos, plànols de producció, disseny gràfic, elaboració de 

continguts, gestió de continguts, desenvolupament industrial i gràfic, estudi i 

planificació de la Ruta del Romànic Montserratí per un import de 17.908€. 

- Exp. 983/2020. Contractacions. Materials esportiu. Marcador electrònic, per un 

import de 2.629,57€. 

- Exp. 2387/2020. Contractacions. Aquest punt es retira de l’ordre del dia.  

- Exp. 2493/2020. Subvencions directes o nominatives. Aprovació de l’atorgament de 

subvenció directa o nominativa a l’entitat Associació de propietaris e Mas Enric Can 

Prat, per un import de 2.890€. 

- Exp. 2296/2020. Subvencions directes o nominatives. Aprovació de l’atorgament de 

subvenció directa o nominativa a l’entitat Associació de propietaris e CE Castellbell, 

per un import de 7.000€. 

- Exp. 2274/2020. Subvencions directes o nominatives. Justificació de la subvenció de 

concessió nominativa a l’Institut Bages Sud, pe run import de 4.250€. 



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

subvencions a entitats i associacions locals 2020  

- Exp. 2450/2020. Festes (Planificació, organització o celebració) 

- Participació en la Campanya Fem Nadal fem poble 2020.  

- Exp. 2420/2020. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball. Aprovació de 

les bases reguladores del procés de selecció mitjançant el sistema de concurs-

oposició d’una plaça de personal laboral interí (treball social) i per a la constitució 

d’una borsa de treball. 

- Exp. 2418/2020. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball. Aprovació de 

les bases reguladores del procés de selecció mitjançant el sistema de concurs-

oposició d’una plaça de personal laboral interí (auxiliar administratiu – OAC) i per a 

la constitució d’una borsa de treball. 

- Exp. 2419/2020. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball. Aprovació de 

les bases reguladores del procés de selecció mitjançant el sistema de concurs-

oposició d’una plaça de personal laboral interí (peó brigada – conserge escola) i per 

a la constitució d’una borsa de treball. 
- Exp,. 2589/2020. Convenis (Aprovació, modificació o extinció). conveni a 

subscriure entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments De Manresa, Artés, 

El Pont de Vilomara , Castellbell i el Vilar, Navarcles, Sant Joan de Vilatorrada i Súria 

per a l la col·laboració en l’execució de l’actuació: BAGES OCUPACIÓ +45 (2020-

2021) 

- Exp. 3047/2019. Drets i deures retributius. Concessió d’ajuts d’acció social personal 

de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar. 

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

 

- Exp. 115/2019. Contractacions. Aprovació de certificacions d’obra: rehabilitació del 

cos central de l’edifici de l’ajuntament de Castellbell i el Vilar.  

- Exp. 2273/2020. Subvencions directes o nominatives. Justificació de la subvenció de 

concessió nominativa a l’Institut Bages Sud, per un import de 1.000€. 

- Exp. 2529/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

28.577,03€. 

 

 

 

 

ACTIVITAT DE CONTROL 

No hi ha assumptes. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

No hi ha assumptes. 


