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

EXTRACTE D’ACORDS

Foren aprovats els següents acords:
• Aprovació de l’acta anterior, ordinària de data 09 de març de 2021.
• Exp. 828/2021. Bonificació o exempció tributària. 
• Exp. 214/2021. Bonificació o exempció tributària. 
• Exp. 832/2021. Bonificació o exempció tributària. 
• Exp. 772/2021. Llicències urbanístiques. 
• Exp. 775/2021. Llicències urbanístiques. 
• Exp. 2570/2020. Llicències urbanístiques. 
• Exp. 784/2021. Llicències urbanístiques. 
• Exp. 451/2021. declaracions responsables o comunicacions urbanístiques. 
• Exp. 2522/2020. Llicències d’ocupació. 
• Exp. 849/2021. Autoritzacions de venda ambulant. 
• Exp. 799/2021. Responsabilitat patrimonial. Aquest punt es retira de l’ordre del dia. 
• Exp. 886/2021. Contractacions. Subministrament menjar per gats, per un import de

2.393,11€.
• Exp. 816/2021. Contractacions. Esport per a tothom. Abril i maig 2021, per un import

de 1.522,18€.
• Exp. 582/2021. contractacions. Lloguer per residus comercials i poda, per un import de

2.178,78€.
• Exp. 893/2021. Contractacions. 155 unitats de jardineres «Prime» amb les mesures de

60x17x16 cm, per un import de 1.680,45€.
• Exp. 2454/2020. Contractacions.  Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellbell i el

Vilar a l’Acord marc de serveis i subministrament d’elements d’eficiència energètica en
l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01). 

• Exp.  2450/2020.  festes  (Planificació,  organització  o  celebració).  Atorgament  de
reconeixement,  a tots els participants de la campanya Fem Nadal Fem Poble.

•  Exp. 1881/2020. Certificats o informes de personal. Desestimació de l’abonament de la
paga extra de desembre de 2012 personal Impuls Castellbell.

• Exp. 1583/2020 Certificats o informes de personal. Desestimació de l’abonament de la
paga extra de desembre de 2012 personal Impuls Castellbell.

• Exp. 846/2021. Convenis (Aprovació, modificació o extinció. Aprovació de l’adhesió al
programa Reempresa impulsat per l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona.

• Exp.  878/2021. Gestió  de Tresoreria.  Aprovació  de factures  per  un import  total  de
14.904,75€.

• Exp.  877/2021. Gestió  de Tresoreria.  Aprovació  de factures  per  un import  total  de
18.354,21€.

• Exp.  2240/2020.  Circulació  viària.  Denegació  de senyalització  de  la  via  pública  per
càrrega/descàrrega. 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS
• Exp.  779/2021.  Gestió  de tresoreria.  Aprovació  de factures  per  un import  total  de

8.086,26€.

ACTIVITAT DE CONTROL
• Vacances del personal
• Indemnitzacions. Fraccionament del pagament per indemnització.

PRECS I PREGUNTES
No hi ha assumptes.


