
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 4 de maig de 2021 

Foren aprovats els següents acords: 

- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, ordinària de data 20 d’abril de 2021.  

- Exp. 1248/2021. Procediment genèric. Donar compte a la Junta de Govern Local que 

l’aplicatiu del GIA del municipi de Castellbell i el Vilar , compte amb el cens actualitzat 

d’activitats del municipi a data 20 de febrer de 2020.  

- Exp. 2162/2020. Procediment genètic. Aprovació inicial del projecte d’obres sobre la 

reducció de la densitat de l’arbrat i estassada de sotabosc en la franja perimetral de 

baixa combustibilitat de la urbanització la Farinera.  

- Exp. 319/2020. Actuacions preparatòries de contractes. Aprovació inicial del projecte 

d’obres sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada de sotabosc en la franja 

perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització Les Comes. 

- Exp. 1165/2021. Contractacions. Concert tartà relena, per un import de 3.630€. 

- Exp. 1163/2021. Contractacions. 100 mascaretes gent gran 70 mascaretes model kids 

70 mascaretes model Kstellbelljove, per un import de 1.792,01€. 

- Exp. 1161/2021. Contractacions. Manteniment poliesportiu. Adequació de la barana 

de protecció existent a la normativa vigent, per un import de 3.418,25€. 

- Exp. 1272/2021. Contractacions. Teatre Gran Reserva, per un import de 3.025€. 

- Exp. 1246/2021. Contractacions. Neteja de la Riera de Cal Xiviró, per un import de 

8.712€. 

- Exp. 1240/2021. Contractacions. Vilart 2021. Artista visual fotografia, per un import de 

726,00€. 

- Exp. 1260/2021. Contractacions. Contractació telefonia mòbil de l’Ajuntament, per un 

import de 2.439,36€. 

- Exp. 1254/2021. Contractacions. Vilart 2021. Taller d’antitopia, per un import de 

181,50€. 

- Exp. 1198/2021. Procediment genèric. Aprovació de l’acord de col·laboració per la 

matèria d’estada a l’empresa d’alumne.  

- Exp. 508/2021, 1261/2021, 115/2021, 116/2021. Bonificació o exempció tributària. 

Bonificació taxes d’escombraries.  

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS  

- Aprovació fons de prestació diputació de Barcelona. Acceptació dels ajuts concedits en 

el marc catàleg de la Xarxa de Governs locals 2021 

o Reactivació de serveis als equipaments esportius  

o Digitalització i condicionament d’equipaments esportius 

o Dinamització de l’activitat física i l’esport local.  

 

- Exp. 1205/2021. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

16.101,35€. 

- Exp. 1051/2021. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

21.345,54€ 



ACTIVITAT DE CONTROL.  

- Donar compte maqueta complerta del projecte constructiu “Pacificació i elements 

reductors de velocitat  la travessera C-1411 del PK 11-850 al 12+500 TM Castellbell i el 

Vilar” 

- Donar compte del Consell d’Alcaldes.  Es dona compte dels assumptes tractats al 

Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Bages. 

 

 


