
Acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 18 de maig
de 2021

Foren aprovats els següents acords:

- Aprovació de l’acta de la sessió anterior,  ordinària de data 4 de maig de
2021.

- Exp. 13752021. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import
total de 21.627,34€.

- Exp. 1380/2021. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import
total de 33.237,94€.

- Exp. 1017/2021. Llicències urbanístiques.
- Exp. 1046/2021. declaracions responsables o comunicacions urbanístiques.
- Exp. 890/2021. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques. 
- Exp. 1203/2021. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques.
- Exp. 1189/2021. Llicències urbanístiques. 
- Exp. 1124/2021. Autoritzacions de venda ambulant. 
- Exp. 1125/2021. Autoritzacions de venda ambulant. 
- Exp.  1330/2021.  Contractacions.  Festa  Major  2021.  7  de  màgia,  per  un

import de 1.185,80€.
- Exp.  1285/2021.  Contractacions.  Vilart  2021.  Direcció  i  organització  del

festival 2021, per un import de 4.112,79€.
- Exp.  1332/2021.  Contractacions.  Festa  Major  2021.  Pregó  Peyu,  per  un

import de 3.388€.
- Exp. 935/2021. Contractacions. Piscina 2021. Servei de taquilla i personal

de suport, per un import de 15.972€.
- Exp. 1288/2021. contractacions. Vilart 2021. Serveis tècnics generals, per

un import de 9.304,90€.
- Exp. 1335/2021. Contractacions. Festa Major 2021. Teatre Cantar las 40,

per un import de 2.000€.
- Exp. 1349/2021. Contractacions. Aprovació novació subjectiva del contacte

patrimonial d’arrendament del bé immoble amb destí a aparcament públic i
gratuït en superfície de vehicles, al nucli de Borràs

- Exp. 1363/2021. Contractacions. Activitats esportives d’estiu, pe run import
de 4.708,11€.

- Exp. 1333/2021. contractacions. Festa Major 2021. Concert  versions Beto
Tejada, per un import de 1.815€.

- Exp. 1409/2021. Contractacions. Reparació de les portes dels vestuaris de la
piscina municipal, per un import de 1.030,25€.

- Exp.  1241/2021. Contraccions .  Productes  alimentaris  i  begudes bàsics  –
Actes i activitats sobrevingudes, per un import de 1.200€.

- Exp.  677/2021.  Contractacions.  Memòria  valorada  d’obres  d’entrada  al
municipi. Reparació de l’accés als habitatges des de la C-58 a Castellbell i el
Vilar. Realització de parterre, per un import de 3.025€

- Exp. 1412/2021. Contractacions. Vilart 2021. Taller scrapbooking layout, pe
run import de 272,25€.

- Exp. 912/2021. Canvis de titularitat de drets funeraris. 
- Exp. 1294/2021. Serveis socials (alta o seguiment)
- Exp. 1279/2021. Padró Municipal d0Habitants (Baixa)



- Exp. 901/2021. Subvencions per concurrència competitiva. Aprovació de la
convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a
l’atorgament de subvencions amb l’objecte de fomentar projectes/activitats
d’interès públic o social,  que s’emmarquin en els següents àmbits; Àmbit
d’Associacions de Veïns i Veïnes, Àmbit de Convivència, Equitat, atenció a la
dona i diversitat funcional i  afectiva, Àmbit de Cultura, Àmbit d’Educació,
Àmbit  d’Esports,  Àmbit  Gent  Gran,  Àmbit  Infància  i  adolescència,  Àmbit
Joventut, Àmbit Medi Ambient, Àmbit d’Acció Social, a realitzar en el terme
municipal de Castellbell i el Vilar durant l’any 2021, en el marc de les Bases
reguladores aprovades al Ple de la Corporació en data de 29 de setembre de
2020. 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

- Exp. 1372/2021. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import
total de 22.537,55 €.

-
- Exp. 1440/2021. Gestió de tresoreria. Aprovació de factures per un import

total de 19.194,47€
- Exp.  2806/2021. Contractacions.  Aprovació de la certificació única de les

obres  d’Estabilització  del  talús  del  Carrer  Riera,  pe  run  import  de
96.959,89€.

- Exp. 937/2021. contractacions. Piscina 2021. Servei de socorrisme, per un
import de 11.275,28€.

- Exp.  1442/2021.  Contractacions.  Aprovació  contracte  patrimonial
d’arrendament  de  bé  immoble  amb  destí  a  la  ubicació  dels  mòduls
d’allotjament temporal del nou Centre Educatiu SES “Bages Sud”. 

- Exp.  2667/2021.  Convenis.  Aprovació  Conveni  de  col·laboració  entre  el
Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa, i 28 municipis més
de  la  comarca  del  Bages  PROJECTE  BAGES.  TREBALL,  TALENT  I
TECNOLOGIA 2021-2022, EN EL MARC DEL PROGRAMA “TREBALL, TALENT I
TECNOLOGIA” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

ACTIVITAT DE CONTROL. 

- No hi ha assumptes


