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Extracte d’acords de la Junta de Govern Local de data 9 d’agost de 2022  

 

01.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior, ordinària de 26 de juliol.  

 

02.- Expedient 1715/2022. Pla de Tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 
30790,58 

 

03.- Expedient 1868/2022. Pla de Tresoreria. Provació de factures per un import total de 
18692,22 
 

04.- Expedient 302/2022. Reconeixement de beneficis fiscals ICIO. Aprovació de reconeixement 

de benefici fiscal de l’ICIO, per l’actuació anomenada “instal·lació fotovoltaica per autoconsum 

amb compensació d’ excedents”, atès que l’informe tècnic favorable  

05.- Expedient 1788/2022. Contractacions. Servei de transport en taxi dels usuaris del municipi 

de Castellbell que assisteixen als centres especialitzats d'Ampans del curs 22-23 inclosos els 

mesos de setembre a octubre de 2022, per un import de 5.000€.  

06.- Expedient 1850/2022. Contractacions. Controladors d’accés. Festa Major d’estiu 2022, per 

un import de 2.695,28 € 

07.- Expedient 1651/2022. Procediment Genèric - protocol seguretat Festa Major d’ estiu 2022  

08.- Expedient 1387/2022. Subvencions Directes o Nominatives Justificació de la subvenció de 

concessió nominativa a la Capella de Música Burés.  

09.- Expedient 1776/2022. Subvencions per Concurrència Competitiva. Aprovació inicial Bases 

específiques reguladores i convocatòria a la concessió de subvencions en règim de concurrència 

competitiva per portar a terme actuacions de manteniment, reparació rehabilitació i/o millora i 

adequació de les condicions sanitàries dels habitatges de Castellbell i el Vilar per a particulars, 

empreses i autònoms de Castellbell i el Vilar.  

10.- Expedient 2170/2021. Alta, Baixa i Modificació de Dades dels Padrons Fiscals  

11.- Expedient 1574/2022. Alta, Baixa i Modificació de Dades dels Padrons Fiscals  

12.- Expedient 814/2022. Contractacions. Aprovació si s’escau, de la certificació núm. 1 de les 

obres: Contractació d’emergència de la reparació de la vorera vianants PK 1+000 a PK +225 de 

la Carretera BP-1121, per un import de 157.194’23€.  

13.- Expedient 1632/2022. Autorització de Pagaments a Justificar Pagaments a justificar 

contracte emergència pagament a justificar contracte emergència vorera. 

14.- Assumptes sobrevinguts  

15.- Expedient 1873/2022. Pla de Tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 
185970,03 



16.- Expedient 2877/2021. Contractacions. Aprovació si s’escau, de la certificació núm.2 I 3 de 

les obres: Tancament de la pista Poliesportiva  (Fase1) de  Castellbell i el Vilar, per un import de 

25.502’66 

17.- Expedient 1912/2022. Contractacions. Aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant 

procediment obert simplificat per la urbanització i adequació dels terrenys de la plaça del mercat 

municipal setmanal  

18.- Expedient 1920/2022. Contractacions. Instal·lació elèctrica Festa Major 2022 , per un import 

de 7.700,20€. 

19.- Expedient 1037/2022. Contractacions. Aplicació despesa a programa inversió emergència 

climàtica, aplicar el contracte menor de subministrament canvi de focus a Tecnologia LED, per 

import de 14,897’52€ ( IVA inclòs) contractant a Konstruim Projectes S.L, amb CIF B66738493, 

al projecte d’inversió amb finançament afectat anomenat 2022/2/EMERG/1( partida 165-61900) 

20.- Expedient 1803/2022. Contractacions. Festa Major 2022. Servei de Càtering per la pernilada 

del 15 d’Agost, per un import de 1.698,24€.  

21.- Expedient 1318/2021. Inspecció tributària. Baixa Taxa per entrada de Vehicles per 

inexistència fet imposable. EXP 1318/22021 Activitat de control 

22.- Donar Compte Liquidació  2020 . Es Dona compte de la participació dels municipis en la 

liquidació definitiva 2020 del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.  

 

 

 

 

 

 


