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Sessió ordinària Junta de Govern Local de data 16 de novembre de 2021.  

 

 

 

Foren aprovats els següents acords: 

 

- Aprovació de les actes de les sessions anteriors, ordinària de 2 de novembre i 

extraordinària de 5 de novembre de 2021.  

- Exp. 2782/2021. Pla de Tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

26.588,72€. 

- Exp. 2779/2021. Pla de Tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

8.057,90€. 

- Exp. 2676/2021. Sol·licitud de llicència o autorització urbanística. Aquest punt es 

retira de l’ordre del dia. 

- Exp. 1305/2021. Declaració responsable o comunicació en matèria urbanística.  

- Exp. 2629/2021. Declaració responsable o comunicació en matèria urbanística.  

- Exp. 2651/2021. Sol·licitud de llicència o autorització urbanística.  

- Exp. 2385/2021. Sol·licitud de llicència o autorització urbanística.  

- Exp. 2824/2021. Contractacions. Servei integral de gestió horària, per un import de 

1.827€. 

- Exp. 2816/2021. Contractacions. Contracte anticipat. Nadal 2021-2022. Cavalcada 

de Reis 2022. Vestuari Reis, per un import de 435,60€. 

- Exp. 2800/2021. Contractacions. Contracta anticipat Nadal 2021-2022. Cavalcada 

de Reis. Lavabo portàtil, per un import de 145,20€. 

- Exp. 2791/2021. Contractacions. Contracte anticipat Nadal 2021-2022. Cavalcada 

de Reis 2022. Autobús voluntaris, per un import de 250€. 

- Exp. 2776/2021. Contractacions. Dinamització de la festa del Tió a càrrec de 4 

persones dinamitzadores/músics, per un import de 943,80€. 

- Exp. 2774/2021. Contractacions. Activitat de dinamització per a famílies. Caçations 

11.12.2021, per un import de 1.708,32€. 

- Exp. 2695/2021. Contractacions. Consultoria i software per donar compliment a la 

Llei de Protecció de dades, per un import de 1.512,50€. 

- Exp. 2739/2021. Contractacions. Contracte anticipat. Nadal 2021-2022. Cavalcada 

de Reis 2022. Cavalls i carruatges, per un import de 3.025€. 
- Exp. 2747/2021. Contractacions. Servei de transport en taxi de dels usuaris del 

municipi de Castellbell que assisteixen als centres especialitzats d'AMPANS del curs 21-22 
inclosos els mesos de setembre a desembre de 2021, per un import de 5.811,40€. 

- Exp. 2274/2021. Contractacions. Compra de mobiliari per l’Ajuntament, per un import de 
18.146,50€. 

- Exp. 2761/2021. Contractacions. 3 sessions d’espectacle de titelles. Dies 25 i 27 de novembre, 
per un import de 2.539,50€. 

- Exp. 2499/2021. Contractacions. 1 teclat 1 suport de teclat 1 banqueta, per un 

import de 480€. 

- Exp. 2769/2021. Contractacions. Compra de les banderes de l’Ajuntament, per un 

import de 3.422,73€. 

- Exp. 2846/2021. Contractacions. Llicències d’Office i Autocad, per un import de 

3.646,65€. 

- Exp. 2809/2021. Contractacions. Projecte executiu fase 2 del Casino Borràs. 

Rehabilitació de la sala petita i coberta, per un import de 239.477,26€. 

- Exp. 1293/2021. Baixa entrada de vehicles (Inexistència fet imposable).  

- Exp. 2235/2020. Comunicació canvi de dades que figuren en el Padró Fiscal.  

- Exp. 1594/2021. Comunicació del canvi de dades que figuren en el Padró Fiscal.  

- Exp. 2498/2021. Canvis de titularitat de drets funeraris.  

- Exp. 774/2020. Drets i deures retributius.  



- Exp. 2947/2019. Baixa taxa de residus (Per duplicitat) 

- Exp. 1818/2021. Sol·licitud d’aprovació de Planejament de Desenvolupament.  

- Exp. 2619/2021. Imposició i ordenació de tributs.  

- Exp. 2160/2019. Convenis. Aprovació de la quarta addenda al conveni de 

col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 

Departament d’educació i els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, 

Marganell, Monistrol de Montserrat, el Pont de Vilomara i Sant Vicenç de Castellet 

per al Pla Educatiu d’entorn del Curs 2021-20122.  

- Exp. 2870/2021. Procediment Genèric. Aprovació de l’acord de col·laboració per a la 

matèria d’Estada a l’Empresa d’alumna.  

- Exp. 2857/2021. Sol·licitud de subvenció directa. Aprovació d’atorgament de 

subvenció per concessió directa prevista nominativament en el pressupost local 

2021 per a l’AFA de l’Escola Jaume Balmes, per un im port de 1.000€. 

 

Assumptes sobrevinguts 

 

- Exp. 2759/2021. Contractacions. Diferents busos desplaçaments per persones 

participants actes organitzats des de l’Ajuntament. Cursa de la Dona – Sortida 

teatre – Passejades marxa nòrdica, per un import de 2.491,61€. 

- Exp. 2876/2021. Contractacions. Licitació de la direcció facultativa i coordinació de 

seguretat i salut de l’obra de rehabilitació  de l’ampliació de la sala del Casino, per 

un import de 15.785,49€. 

- Exp. 2877/2021. Contractacions. Expedient de contractació mitjançant procediment 

obert simplificat per obres de tancament de la pista poliesportiva municipal, per un 

import de 245.447,56€. 

- Exp. 2654/2021. Contractacions. Inversió cultura 2021. Noves cortines Casino 

Borràs. Sala Joan Capri, per un import de 1.444,08€.   

- Exp. 2664/2021. Contractacions. Inversió cultura 2021. Nova pantalla projecció 

casino Borràs, per un import de 3.059,97€. 

- Exp. 2656/2021. Contractacions. Inversió Cultura 2021. Adquisició d’un nou escenari 

mòbil, per un import de 14.544,20€. 

- Exp. 2655/2021. Contractacions. Inversió cultura 2021. Subministrament i 

col·locació suport per projector Casino borràs, per un import de 941,82€. 

- Exp. 2658/2021. Modificació de crèdits. Aprovació de l’expedient de modificació de 

crèdits 14/2021. 

- Exp. 2457/2020. Contractacions. Contracte serveis comunicació procediment 

contractació anticipada – Despesa pluriaunal, per un import de 34.295,51€. 

 

Activitat de control 

- Donar compte de l’obertura del període d’informació pública de projecte de decret 

del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge.  

- Donar compte licitació (DB) obres de projecte constructiu de pacificació i elements 

reductors de velocitat travessera c-1411 del PK 12+500 TM Castellbell i el Vilar. 

 

 

 

 

 

 

 


