
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió ordinària de data 29 de juny de 2021 .

EXTRACTE D’ACORDS

Foren aprovats els següents acords:

-   Aprovació de l’acta de la sessió anterior, de data 15 de juny de 2021.
-  Exp.  1774/2021.  Gestió  de  tresoreria.  Aprovació  de  factures  per  un  import  total  de
19.611,52€.
-  Exp.  1775/2021.  Gestió  de  tresoreria.  Aprovació  de  factures  per  un  import  total  de
81.725,58€.
- Exp. 1719/2021. Declaracions responsables o comunicacions urbanístiques.
- Exp. 1711/2021. Llicències urbanístiques.
- Exp. 1761/2021. Llicències urbanístiques.
- Exp. 956/2021. Llicències urbanístiques.
- Exp. 1725/2021. Contractacions. Grup de música: Xiula, per un import de 4.235€.
-  Exp.  1715/2021.  Contractacions.  Subministrament  d’espargidora  de  sal  per  la  brigada
municipal, per un import de 3.242,80€.
- Exp. 1714/2021. Contractacions. Subministrament de les següents eines per desenvolupar
les tasques de neteja i desbrossada de la via publica – Desbrossadora – Disc de triturar –
Pantalla de protecció – Bufador, per un import de 1.482,77€.
- Exp. 1766/2021. Contractacions. Tractament i  prevenció de legionel·la a les instal·lacions
municipals, per un import de 3.255,73€.
- Exp. 1757/2021. Contractacions. Subministrament i instal·lació de pasamans a l’escala de
l’edifici Joan Masats, al Burés, per un import de 1.471,12€.
- Exp. 1742/2021. Contractacions. Compra de material fungible per desbrossar. Fils, rodets i
capçals, per un import de 1.815€.
- Exp. 1749/2021. contractacions. Inversió. Adquisició de para-sols de bruc per a la piscina
municipal, per un import de 921,00€.
-  Exp.  1682/2021.  Convenis  (Aprovació,  modificació  o  extinció).  Aprovació  del  conveni  de
col3laboració entre la diputació de Barcelona i l¡’Ajuntament de Castellbell i el Vilar relatiu a les
obres del projecte constructiu «pacificació i elements reductors  de velocitat a la travessera C-
1411A del PK 11+850 al PK 12+500.
-  Exp.  1642/2021.  Convenis  (Aprovació,  modificació  o  extinció)  Aprovació  de  l’acord  de
col·laboració amb l’AECC per a la organització de la Cursa AECC Castellbell i el Vilar en Marxa
contra el Càncer que es celebrarà el proper 14 d’agost de 2021 al terme municipal de Castellbell i el
Vilar.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
- Exp. 1699/2021. Contractacions. Servei de pagament a tercers amb targeta o amb compte
corrent en el cas dels clients de Caixabanknow, des de caixers o dispositius electrònics com:
Telèfons mòbils/Tablets/Ordinadors, per un import de 1.400€.
-  Exp.  1684/2021.  Contractacions.  Adhesió  al  contracte  2019-3-D1  de  l’acord  marc  de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2019.03).
- Exp. 1801/2021. Declaració responsable o comunicació en matèria urbanística.
- Exp. 830/2021. Sol·licitud de llicència o autorització urbanística.
- Exp. 1756/2021. Contractacions. 2 busos anada i tornada Port Aventura 06/07/2021, per un
import de 1.364€.
- Ratificació decret d’alcaldia núm. 235 de 19 de juny ref. a l’expedient de contractació Vilart
2021. Concert de Mreia Rodés en substitució del concert de Tarta Relena.

Despatx d’ofici. 
D’acord a la comunicació rebuda es proposarà al Ple de la Corporació l’aprovació dels dies de
Festa Local 2022. 



ACTIVITAT DE CONTROL
-Donar  compte  de  la  notificació  de  l’Agència  de  l’Habitatge  de  Catalunya  en  relació  amb
l’oferiment del dret d’opció  en transmissió d’habitatges amb protecció oficial. 
- Donar compte del decret d’adjudicació  del contracte de concessió del servei públic  del bar
de la piscina municipal (Exp. 1620/20021).

PRECS I PREGUNTES
No hi ha assumptes.


