
Sessió ordinària Junta de Govern Local de data 5 d’octubre de 2021.  

 

Foren aprovats els següents acords: 

- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ordinària de data 21 de 

setembre i extraordinària de data 28 de setembre de 2021.  

- Exp. 2457/2021. Pla de tresoreria. Aprovació de factures per un import total 

de 9.970,47€. 

- Exp. 2458/2021. Pla de tresoreria. Aprovació de factures per un import total 

de 6.909,24€.  

- Exp. 2459/2021. Pla de Tresoreria. Aprovació de factures per un import total 

de 6.652,71€. 

- Exp. 2445/2021. Declaració responsable o comunicació en matèria 

urbanística.  

- Exp. 1530/2021. Sol·licitud de llicència o autorització urbanística.  

- Exp. 1689/2021. Sol·licitud de llicència o autorització urbanística.  

- Exp. 2435/2021. Contractacions. Realització manteniment dels camins PPI 

2021, per un import de 14.157€.  

- Exp. 2430/2021. Contractacions. Adquisició de vehicle de vigilants, per un 

import de 7.563€.  

- Exp. 2482/2021. Contractacions. Redacció projecte executiu vitralls sagrada 

família, per un import de 3.630€.  

- Exp. 2497/2021. Actuacions preparatòries de contractes. Aprovació inicial 

del projecte executiu de tancament de la pista poliesportiva, per un  import 

de 245.447,56€. 

- Exp. 2364/2021. Convenis. Aprovació del conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i l’ajuntament de Monistrol de 

Montserrat que regula l’ús de la pista poliesportiva. 

Assumptes sobrevinguts 

- Exp. 2488/2021. Contractacions. Modificació i actualització del projecte de 

rehabilitació de l’Església de la Bauma Fase II, per un import de 3.630€. 

- Exp. 1996/2021. Sol·licitud de llicència o autorització urbanística.  

- Exp. 2454/2021. Procediment genèric. Aprovació, si s’escau, del Pla de 

renovació de paviments municipals de Castellbell i el Vilar.  

- Exp. 2500/2021. Sol·licitud de subvencions a entitats locals. Aprovació de 

pagament de bestreta del 50% de la subvenció atorgada a l’As. Amics de 

l’Església de la Bauma.  

- Exp. 2507/2021. Contractacions. Coordinació, programació pedagògic 

d’activitats i sessions d’un/a auxiliar de conversa nadiu, per un import de 

3.465€. 

Activitat de control 

- Per part de la Diputació de Barcelona, s’ha aprovat un fons de resiliència, en 

el que ha assignat aproximadament 103.000 euros per subvencionar 

activitats i/o inversions d’acord a les bases aprovades per la DB. Per part de 

l’Alcaldia es proposa l’estudi de diferents inversions a on dirigir la subvenció 

atorgada, amb la intenció de finalitzar projectes ja iniciats  



- Casino Borràs, planta sota coberta Ajuntament, sala plens, poliesportiu, 

pistes pàdel, pou dels miracles, teulada edifici Purés, reposició de paviment 

de diferents carrers d’acord al Pla de pavimentació, reposició vorera del 

carrer Riera.  

- També es comenta que la Generalitat de Catalunya, properament convocarà 

unes subvencions semblants.  

- Per tant es procedirà a l’estudi d’aquelles actuacions que poden ser objecte 

de la subvenció d’acord a les bases aprovades, fent una valoració de 

cadascuna de les possibles, per tal de marcar prioritats.  

- Per altra banda es comenta la necessitat de procedir a l’obertura de la 

biblioteca, que es proposa estudiar l’obertura del servei de préstec, 

inicialment en dos dies o tres a la setmana, dues hores cada dia.  

 

 


