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Sessió ordinària Junta de Govern Local de data 30 de novembre de 2021.  

 

 

 

Foren aprovats els següents acords: 

 

- Aprovació de les actes de les sessions anteriors, ordinària de 16 de novembre. 

- Exp. 2945/2021. Pla de tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

44.003,60€. 

- Exp. 2946/2021. Pla de Tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

15.673,31€. 

- Exp. 2679/2021. Pla de Tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

11.533,24€. 

- Exp. 2947/2021. Pla de Tresoreria. Aprovació e factures per un import total de 
10.283,77€. 

- Exp. 2959/2021. Pla de Tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 6.7771,80€. 

- Exp. 3000/2021. Sol·licitud llicència d’ocupació.  

- Exp. 2951/2021. Declaració responsable o comunicació en matèria d’urbanisme.  

- Exp. 2934/2021. Contractacions. Vals de regal per al subministrament de productes esportius, 
per un import de 1.000€. 

- Exp. 2944/2021. Contractacions. Contracte anticipat. Nadal 2021-2022. Cavalcada de Reis 
2022. Aparcament i tanques, per un import de 567,97€. 

- Exp. 2973/2021. Contractacions. Inversió esports. Material esportiu Skate Park, per 

un import de 3.073,40€. 

- Exp. 2971/2021. Contractacions. Contracte anticipat. Nadal 2021-2022. Taules i 

cadires cap d’any i festes, per un import de 508,20€. 

- Exp. 2975/2021. Contractacions. Contracte anticipat. Nadal 2021-2022. Actuació DJ, 

per un import de 1.875,50€. 

- Exp. 2840/2021. Contractacions. Contracte anticipat. Nadal 2021-2022. Carter 

Reial. Carruatge, per un import de 605€. 

- Exp. 2902/2021. Contractacions. Treballs de reparació de la bomba de la caldera de 

l’escola – inclou material necessari per a la reparació, per un import de 2.949,44€. 

- Exp. 2798/2021. Contractacions. Contracte anticipat. Nadal 2021-2022. Cavalcada 

de Reis 2022. Castell de focs, per un import de 2.000€. 

- Exp. 2905/2021. Contractacions. Subministrament d’una màquina escombradora de 

carrers, per un import de 16.335€. 

- Exp. 2907/2021. Contractacions. Complements per la netejadora, per un import de 

7.865€. 

- Exp. 2933/2021. Contractacions. Provisió econòmica per la compra d’aliments 

bàsics, per un import de 7.000€. 

- Exp. 815/2021. Contractacions. Servei activitats esportives “Esport per tothom”, per 

un import de 24.393,60€. 

- Exp. 2657/2021. Contractacions. Inversió cultura 2021. Cartelleres publicitàries pel 

poble, per un import de 2.470,82€. 

- Exp. 2799/2021. Contractacions. Contracte anticipat. Nadal 2021-2022. Cavalcada 

de Reis 2022. Banda de músic, per un import de 3.025€. 

- Exp. 2956/2021. Responsabilitat patrimonial. Aprovació de la responsabilitat 

patrimonial referent al sinistre ocorregut al carrer Joaquim Borràs Bloc 5 B A.  

- Exp. 2692/2021. Convenis. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar sobre la prestació d’un 

servei de disponibilitat, formació, suport manteniment i desenvolupament sobre el 

sistema de cementiris municipals desenvolupat en el marc del projecte CBGESCEM.  

- Exp. 2467/2020. Instància General. Empreses autoritzades servei de transport 

escolar.  



- Exp. 1961/2021. Sol. llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos.  

- Exp. 2582/2021. Sol·licitud canvi de titularitat de dret funerari.  

- Exp. 2415/2017. Devolució d’una garantia definitiva contracte de serveis.  

- Exp. 1588/2021. Subvencions directes o nominatives. Aprovació de la justificació de 

la subvenció nominativa a CE Castellbell pel 2021.  

- Exp. 1718/2021. Subvencions directes o nominatives. Aprovació de la justificació de 

la subvenció de concessió nominativa a l’Institut Bages Sud.  

- Exp. 2271/2021. . Subvencions directes o nominatives. Aprovació de la justificació 

de la subvenció de concessió nominativa a Capella de música Burés.  

- Exp. 1600/2021. Subvencions per concurrència competitiva. Justificació de les 

subvencions de rehabilitació de façanes, instal·lació de foses sèptiques i plaques 

fotovoltaiques.  

 

 

Assumptes sobrevinguts 

- Exp. 2036/2021. Contractacions. Subministrament de menús per l’escola Bressol i el 

seu transport, per un import de 3.355€. 

- Exp. 2857/2021. Sol·licitud de subvenció directa. Justificació de subvenció 

nominativa a l’AFA Escola Jaume Balmes.  

 

 

 

 

 

 


