
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària de data 23 de febrer de 2021 

EXTRACTE D’ACORDS

Foren aprovats els següents acords:
• Aprovació de l’acta anterior, ordinària de data 9 de febrer de 2021.
• Llistat d’expedients de bonificació de la taxa d’escombraries:

◦ 675/2021, 591/2021, 589/2021, 590/2021, 670/2021, 619/2021, 300/2021. 
• Exp. 300/2021. Llicències d’ocupació. 
• Exp. 297/2021. Llicències d’ocupació. 
• Exp. 379/2021. Llicències d’ocupació. 
• Exp. 525/2021. Llicències urbanístiques. 
• Exp. 673/2021. Autoritzacions de venda ambulant. 
• Exp. 426/2021. Autoritzacions de venda ambulant. 
• Exp. 2623/2021. Responsabilitat patrimonial. Reconeixement del dret a indemnització a

causa de danys soferts.
• Exp. 592/2021. Contractacions. 16 línies telefòniques amb connectivitat 20Gb PRO, per

un import de 1.506,90 €.
• Exp.  609/2021.  Contractacions.  Subministrament  de  mòduls  de  bústies  per

urbanitzacions (Projecte d’inversions 2020/BUSTI/1/1), per un import de 9.288,20€.
• Exp. 473/2021. Subvencions sol·licitades a una altra administració. Relació de recursos

sol·licitats a Diputació de Barcelona.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

• Exp.  575/2021.  Contractacions.  Subscripció  base de dades  ITEC,  per  un  import  de
3.581,60€.

• Exp. 648/2021. Contractacions. Subscripció a la Revista GUIX 1/03/2021 a 28 de febrer
de 2021, per un import de 343,320€.

• Exp. 1798/2018. Aprovació de conveni. Addenda al Conveno amb el Consell Comarcal
del Bages dobre l’impuls del teixit inductrial del Bages i pel desenvolupament d’accions
de millora i promoció dels polígons d’activitat econòmica i de les empreses 2018 i 2019.

• Exp.  671/2021.  Gestió  de tresoreria.  Aprovació  de factures  per  un import  total  de
3.566,71€.

• Exp.  655/2021. Gestió  de Tresoreria.  Aprovació  de factures  per  un import  total  de
16.208,18€.

• Exp.  638/2021. Gestió  de Tresoreria.  Aprovació  de factures  per  un import  total  de
27.476’86 €.

• Exp.  369/2021.  Gestió  de tresoreria.  Aprovació  de factures  per  un import  total  de
23.298,55€.

• Exp. 2418/2020. Seleccions de personal i provisions de llocs de treball. Aprovació de les
bases reguladores de 3 processos selectius: una (1) plaça de personal laboral interí
d’auxiliar administratiu destinat a la OAC, i per a la constitució d’una borsa de treball;
una (1) plaça de personal laboral interí  de peó de Brigada Municipal; i una (1) plaça de
personal laboral interí destinat a treball social.

• Exp. 690/2021. contractacions. Servei de suport al SAD de Castellbell i el Vilar, per un
import de 5.031,84€.

ACTIVITAT DE CONTROL
• Donar compte del  protocol  d’actuació  per  a  la  participació  de les  proves  selectives

presencials enfront al COVID-19.

PRECS I PREGUNTES
No hi ha assumptes.


