
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària de data 1 de juny de 2021.

EXTRACTE D’ACORDS

Foren aprovats els següents acords:

• Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 18 de maig de 2021.
• Exp. 826/2021. Llicències urbanístiques.
• Exp. 1424/2021. Llicències urbanístiques.
• Exp. 568/2021. Llicències urbanístiques.
• Exp. 163/2021. Llicències urbanístiques.
• Exp. 2978/2021. Llicències urbanístiques. 
• Exp. 743/2021. Llicències urbanístiques. 
• Exp. 1561/2021. contractacions. Provisió econòmica per la compra d’aliment bàsics per

a complementar la cistella bàsica del banc d’aliments des del juny al 31 de desembre de
2021,  com a  recurs  de  les  famílies  en  situació  de  vulnerabilitat  del  municipi  i  les
afectades com a conseqüència de la pandèmia COVID 19, per un import de 3.900€.

• Exp. 1283/2021. Contractacions. Lloguer impressora RICOH (Departament d’alcaldia),
per un import de 1.104,49€.

• Exp. 1501/2021. contractacions. Taller decoració de coixins, per un import de 326,70€.
• Exp. 1554/2021. contractacions. Serveis de seguretat control de botellades a Castellbell

i el Vilar (40 dies), per um import de 7.719,80€.
• Exp. 1523/2021. Contractacions. Desbroç de les urbanitzacions del  municipi, per un

import de 11.858€.
• Exp. 1556/2021. contractacions. Manteniment de les piscines municipals, per un import

de 4.961€.
• Exp. 1399/2021. Contractacions. Servei de organització de les activitats d'estiu, que

inclou  la  gestió  de  les  inscripcions,  la  gestió  de  les  activitats,  el  monitoratge  ,  el
material i la supervisió per al compliment de les mesures addicionals per a prevenir el
contagi Covid-19, per un import de 7.000€.

• Exp. 1334/2021. contractacions. Festa Major 2021. Orquestra Rosaleda, per un import
de 6.655€.

• Exp. 1331/2021. Contractacions. Festa Major 2021.  Cine Grease Sing Along, pe run
import de 3.388€.

• Exp.  1524/2021.  contractacions.  Festa  Major  2021.  Audició  cobla  sardanes,  per  un
import de 1.020€. 

• Exp. 1211/2021. contractacions. 18 sessions de 2 hores, 1 sessió per a professorat i 1
sessió per a famílies de l’activitat gimnàstica emocional, per un import de 1.500€.

• Exp. 1497/2021. Contractacions. Posada en arxa de la piscina municipal  temporada
2021, per un import de 2.768,48€.

• Exp. 1498/2021. SUBMINISTRE DE PRODUCTES QUÍMICS TRACTAMENT AIGUA DE LA
PISCINA, per un import de 4289,16€. 

• Exp. 1555/2021 Adequació cotxe protecció civil Plaques de matrícula 8814BPC, per un
import de 4.024,42€.

• Exp.  1366/2021.  Contractacions.  Contractació  d’emergència  possible  dispersió  de
partícules d’amiant a la via pública, per un import de 5.162,01€.

•  Exp. 1539/2021. Procediment genèric. Aprovació de l’acord de col·laboració per a la
matèria d’Estada a l’Empresa d’alumne. 

• Exp. 1250/2021. Llicències d’animals potencialment perillosos. 
• Aprovació d’ajuts Diputació de Barcelona. Acceptació d’ajuts concedits en el marc del

catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021, i que són els següents: 
◦ Recurs: Enquestes de satisfacció d’esdeveniments esportius. 
◦ Actuació: Hores de futbol sala. Codi: 21/Y/303741 
◦ Recurs: Estudis per a la creació, trasllat i ampliació d’equipaments bibliotecaris. 
◦ Actuació: Programa funcional de la nova Biblioteca municipal. Codi: 21/Y/304748 

• Exp. 1533/2021. Gestió de tresoreria.  Aprovació de factures  per un import  total  de
39.096,49€.



ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

• Exp. 260/2021. Llicències urbanístiques. 
• Exp.  1564/2021.  Contractacions.  Analítiques  per  compliment  de  normativa  piscina

temporada 2021, per un import de 1.448,37€.
• Exp. 36/2020. Contractacions. Procedir al reajustament de les anualitats del contracte :

“DIRECCIÓ D’OBRA FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA
ANOMENADA “REHABILITACIÓ DEL COS CENTRAL DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE
CASTELLBELL I EL VILAR”. 


