
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària de data 15 de juny de 2021.

EXTRACTE D’ACORDS

Foren aprovats els següents acords:

-   Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 1 de juny de 2021.
- Exp. 1674/2021. Pla de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 15.439,75 €
- Exp. 1662/2021. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 32332,37
€.
-  Exp.  1656/2021.  Gestió  de  tresoreria.  Aprovació  de  factures  per  un  import  total  de
10.978,25€.
- Exp. 1592/2021. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques.
- Exp. 1529/2021. Llicències urbanístiques.
- Exp. 1670/2021. Contractacions. Material divers per a activitats infantils i juvenils, per un
import de 331,61€.
-  Exp.  1671/2021.  Contractacions.  Material  divers  per  activitats  i  manualitats  –  Àrea  de
Joventut, per un import de 250€.
Exp. 1664/2021. Contractacions. Dos tallers escenificats de formació d’hàbits per a infants de
0 a 3 anys, per un import de 300€.
- Exp. 1575/2021. Contractacions.  Legalització quadre elèctric de la plaça Sellarès, per un
import de 16.893,40€.
- Exp. 1666/2021. Contractacions. Arranjament del Camí de Ca la Julita. 2020 Camin 1 1, per
un import  de 1.996,50€.
- Exp. 1588/2021. Subvencions directes o nominatives. Aprovació de la subvenció directa per a
l’entitat  Centre  d’Esports  Castellbell,  per  un  import  de  7.000€  i  aprovació  de  conveni  de
col·laboració entre l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i Centre d’Esports Castellbell per a la
temporada de futbol i Campus esportiu d’Estiu.
- Exp. 1083/2019. Responsabilitat patrimonial. Desestimació de reclamació per responsabilitat
patrimonial.
-  Exp.  1658/2021.  Convenis  (Aprovació,  modificació  o  extinció).  Aprovació  de  conveni  de
col·laboració  entre  la  Fundació Pere  Tarrés  i  l’ajuntament  de Castellbell  i  el  Vilar  per  a  la
realització d’unes colònies socials per a l’estiu 2021.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

-  Exp.  115/2019.  Contractacions.  Aprovació  si  s’escau,  de  certificacions  d’obra:
REHABILITACIÓ DEL COS CENTRAL DE L’EDIFICI  DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I  EL
VILAR.
LOT 1 ( ARQUITECTURA) per un preu de contracte de 430.426’24€ més 90.389’51€ ( total
520.815’75€) 
LOT 2 ( INSTAL·LACIONS) per un import de contracte de 142.285’63€ més 29.879’98€ ( total
172.165’62€) 
- Exp. 1703/2021. Contractacions. Diversos mobles modiulars per a l’Escola Bressol, per un
import de 792€.
- Exp. 1680/2021. Llicències urbanístiques.
-  Exp.  1681/2021.  Seleccions de Personal  i  Provisions  de llocs de treball.  Aprovació  de la
convocatòria i bases de l procés de selecció d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de Salut Pública,
Patrimoni Cultural i Promoció Turística i del Territori.
-  Exp.  1679/2021.  Seleccions  de  personal  i  Provisions  de  llocs  de  treball.  Aprovació  de
convocatòria i bases  procés selectiu d’una plaça d’Auxiliar administratiu d’Intervenció.

ACTIVITAT DE CONTROL
No hi ha assumptes

PRECS I PREGUNTES
No hi ha assumptes.


