
 
 
 
 

 

 

Extracte d’acords  de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2022 

 

Foren aprovats els següents acords: 

 

 Aprovació de l'acta de la sessió anterior 

 Expedient 1127/2022. Pla de Tresoreria. Aprovació de factures per un import 

total de 3.782,90 euros.  

 Expedient 1143/2022. Pla de Tresoreria. Aprovació de factures per un import 

total de 41.214,56 euros. 

 Expedient 1147/2022. Pla de Tresoreria. Aprovació de factures per un import 

total de 759,85 euros. 

 Expedient 531/2022. Sol·licitud d'Actuació Urbanística Reparcel·lació de finca 

(NAVACREUS ALAIZ S.L) 

 Expedient 1125/2022. Contractacions. ACTIVITAT ESPORTIVA D'ESTIU A LA 

PISCINA 2022.Aprovació  per un import total de 425,92 euros 

 Expedient 1090/2022. Contractacions. REVETLLA DE SANT JOAN 2022. 

ACTUACIÓ MUSICAL. Aprovació  per un import total de 2.178 euros 

 Expedient 1160/2022. Aprovació el conveni entre el Consell Comarcal del Bages 

i l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, en exercici de les seves competències 

d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 

 Expedient 119/2022. Subvencions. Finançament dels serveis socials bàsics. 

 Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d’accions de 

millora dels serveis socials. 

 Expedient 1174/2022. Sol·licitud per a la gestió de la Targeta d'Aparcament per 

a Discapacitats.  

 Expedient 958/2022. Sol·licitud de Llicència per a la Tinença d'Animals 

Potencialment Perillosos. 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS. S’aprova per unanimitat la urgència i la inclusió 

dels següents punts de l’ordre del dia de la sessió ordinària  

 Expedient 1126/2022. Declaració Responsable o Comunicació en Matèria 

Urbanística.  

 Expedient 588/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística.  

 Expedient 2841/2018. Planificació i Ordenació de Personal. Aprovació de 

l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal 2018-

2020 d’aquest Ajuntament. 

 Expedient 644/2022. Contractacions. Aprovació si s’escau, del lliurament de 

fons a justificar, corresponents a les obres d’emergència per la reparació dels 

danys detectats al Cementiri Municipal. 

 Donar compte carta festius locals 2023. Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya referent als festius Locals per a l’any 2023.  

 

 

 

  

 


