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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 17 de novembre de 2020.  

 

 

EXTRACTE D’ACORDS  

 

Foren aprovats els següents acords:  

 

 

- Aprovació de l’acta anterior, ordinària de data 3 de novembre. 

- Exp. 1855/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

22.825,54€.  

- Exp. 2258/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

22.825,54€.  

- Exp. 2125/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

1.496,68€. 

- Exp. 2124/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

3.324,34€. 

-  Exp. 1952/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

25.921€. 

- Exp. 2271/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

23.2423,16€. 

- Exp. 2270/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

10413,28€. 

- Exp. 2039/2020. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

16.255,01€. 

- Exp. 422/2020. Contractacions. Aprovació de la factura 2a del contracta de serveis: 

Suport a la contractació pública i acompanyament en la licitació de les obres 

d’urbanització de la Vall de Montserrat, per un import de 2.760’66€. 

-  

-  

-  

-  

-  

- Exp. 1975/220. Bonificació o exempció tributària. Bonificació de la taxa 

d’escombraries.  

- Exp. 2006/2020. Convenis. (Aprovació, modificació o extinció). Aprovació del 

conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’ajuntament de 

Castellbell i el Vilar per la implantació a la comarca, de la codificació comuna de les 

edificacions aïllades del sistema d’informació geogràfica d’emergències i seguretat 

de Catalunya.  

- Exp. 1896/2020. Serveis Socials. (alta o seguiment) 

- Aprovació de la targeta d’aparcament per a persones amb disminució.  

- Exp. 1153/2020. Procediment genèric. Acceptació del vehicle per part de la 

Diputació de Barcelona i destinar-lo a l’Associació de Voluntaris de Protecció civil.  

- Exp. 2101/2020. Subvencions per concurrència competitiva. Convocatòria per la 

concessió de subvencions per concurrència competitiva per a les entitat sense ànim 

de lucre al 2020.  

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 

 

- Exp 2149/2020. Contractacions. Projecte Reacciona. Taller de cinema que porta a 

terme l’Institut Bages Sud a través del Catàleg de l’oficina d’accions de cooperació 

pel desenvolupament, per un import de 2.700€. 



- Exp. 2004/2020. Convenis. (Aprovació, modificació o extinció. Promoció, millora dels 

polígons i les empreses del Bages 2020-2021.  

- Exp. 2361/2019. Subvencions per concurrència competitiva. Justificació de 

subvenció entitats i associacions locals 2019.  

 

 

 

 

 

ACTIVITAT DE CONTROL 

No hi ha assumptes. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

No hi ha assumptes. 


