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JUNTA DE GOVERN LOCAL  

Sessió ordinària de data 20 d’octubre  de 2020.  

 

 

EXTRACTE D’ACORDS  

 

Foren aprovats els següents acords:  

 

 

- Aprovació de les actes anteriors, ordinària de data 06 d’octubre. 

- Exp. 1975/2020. Bonificació o exempció tributària. Aquest punt es retira de l’ordre 

del dia.  

- Exp. 1947/2020. Llicències urbanístiques.  

- Exp. 27/2020. Contractacions. (eventual modificació de les condicions de l contracte. 

Educació 360.  

- Exp. 2043/2020. Contractacions. Dues sessions de contes”Petits contes de Nadal, 

per un import de 330€. 

- Exp. 993/2020. Subvencions per concurrència competitiva. Aprovació de la 

concessió d’un ajut reintegrable o microcrèdit per donar suport als comerços i 

autònoms de Castellbell i el Vilar, afectats per la declaració de l’estat d’alarma com a 

conseqüència de la pandèmia COVID-19 al nostre territori.  

- Exp. 1951/2020. Gestiód e tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

3215,60€. 

- Exp. 2036/2020. Procediment genèric. Aprovació de factures per un import total de   

28.590,27€.  
 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

- Exp. 2016/2020. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball. Aprovació de 

la convocatòria i bases del procés de selecció d’una plaça d’administratiu destinat a 

la oficina d’Atenció al Ciutadà.  

- Exp. 2018/2020. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball. Aprovació 

convocatòria i bases procés de selecció de dues (2) places de treballadors/es 

familiars destinades al Servei d’Atenció Domiciliària.  

- Exp. 2019/2020. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball. Aprovació de 

la convocatòria i bases per a una plaça de peó de manteniment (Instal·lacions 

esportives) de la Brigada Municipal. 

- Exp. 2023/2020. Seleccions de treball i provisions de llocs de treball. Aprovació 

convocatòria i bases procés selecció per a una plaça de peó de manteniment (obra) 

encarregat de la Brigada Municipal.  

- Exp. 2025/2020. Seleccions de treball i provisions de llocs de treball. Aprovació de 

convocatòria i bases procés de selecció de dues (2) places de peons de 

manteniment (obra) de la Berigada Municipal.  

- Exp. 2074/2020. . Seleccions de treball i provisions de llocs de treball. Aprovació de 

convocatòria i bases procés de selecció d’una plaça de peó de manteniment (neteja 

viària) de la Brigada Municipal.  

- Exp. 2050/2020. Serveis Socials (Alta o seguiment). Aprovació de sol·licitud de 

subvenció de l’ABSS al Consell Comarcal (Zona 4 b1). 

- Exp. 2001/2020. Subvencions sol·licitades a una altra administració. Aprovació de 

concurrència competitiva, adreçades a ls municipis del districte de la Conca Fluvial 

de Catalunya, per l’execució d’actuacions de protecció davant avingudes que es 

beneficiïn d’una zona urbana.  

- Exp. 1315/2020. Subvencions sol·licitades a una altra administració. Aprovació de concurrència  

a la subvenció corresponent a la resolució TES/1736/2020, de 14 de juliol, de 

convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 

competitiva, adreçades als ens locals per l’execució d’actuacions de 



manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans els anys 2020 i 2021.  

- Exp. 2055/2020. Contractacions.  Servei de transport en taxi dels usuaris del 

municipi de Castellbell i el Vilar que assisteixen a centres especialitzats d’AMPANS, 

per un import de 4.598€. 

- Exp. 2046/2020. Contractacions. Servei per dotar de seguretat la xarxa alhora que 

permetrà connectar a servidor des de qualsevol infret, per un import de 3.302,84€. 

 

QUESTIONS D’ALCALDIA 

 

Es dona compte del consell d’alcaldes que ha tingut lloc avui i es comenten les 

mesures en relació a la COVI 19 que s’està parlant de prendre 

 

ACTIVITAT DE CONTROL 

No hi ha assumptes. 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

No hi ha assumptes. 


