
Extracte d’acords de la Junta de Govern Local de data 12 de juliol de 2022  

 

Foren aprovats els següents acords: 

 

 Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 28 de juny . 

 Expedient 1636/2022. Pla de Tresoreria aprovació de factures per un import total de  

5.231,71€ 

 Expedient 1229/2022. Declaració Responsable o Comunicació en Matèria Urbanística  

 Expedient 667/2022. Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística  

 Expedient 1585/2022. Contractacions. SONORITZACIÓ SEGONS RAIDER TÈCNIC DEL 

GRUP AMBAUKA ( 7 COMPONENTS ), per un import de 2.117,50€. 

 Expedient 2703/2021. Contractacions. LLOGUER EQUIPS RICOH AFICIO MPC4504 

(serveis socials) i MPC306 (vigilants) i MPC306 (Serveis a les persones), per un import 

de 1.953,60  € 

 Expedient 1642/2022. Procediment Genèric. Aprovació del protocol de seguretat pel Pla 

de Lluna  

 Expedient 1562/2022. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). Conveni de 

col·laboració entre la Diputació de Barcelona (Unitat de la xarxa d’arxius Municipals de 

l’oficina de patrimoni cultural dels Serveis de Cultura) i l’Ajuntament de Castellbell i el 

Vilar per renovar el programa de manteniment de l’Arxiu Municipal dins de la Xarxa 

d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona  

ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 Expedient 2877/2021. Contractacions. Certificació num 1 de les obres: 

TANCAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA (FASE1) DE CASTELLBELL I EL VILAR, 

per un import de 210.271,12€. 

 Expedient 1382/2022. Contractacions. APROVACIÓ FACTURA PROJECTE INVERSIÓ 

PISCINA - RESILIÈNCIA 2.0, per un import de 7.124,23€. 

 Expedient 528/2022. Procediment Genèric. Aprovació, del projecte executiu 

d'instal·lació fotovoltaica de 40 kWn al camp de futbol municipal   

 Expedient 1384/2022. Contractacions. Treballs de llauner dels vestidors de la piscina 

municipal: Inversió millores de sectorització de la instal·lació., per un import de 

1.874,44€. 

 Expedient 1639/2022. Pla de Tresoreria. Aprovació de factures per un import total de 

40.666,43€. 

 Expedient 1638/2022. Declaració Responsable o Comunicació en Matèria Urbanística  

 Expedient 1555/2022. Declaració Responsable o Comunicació en Matèria Urbanística  

 Expedient 1645/2022. Contractacions. Adquisició de maquinària tècnica d’una (1) 

Escombradora vial petita, destinada a la Brigada Municipal, per un valor de 83.520€ 

(IVA exclòs) i per un valor total de 101.059,20€ (IVA inclòs) d’acord l’oferta presentada 

i amb els accessoris opcionals 

 Expedient 1680/2022. Contractacions. Room Escape. 3 persones per a la dinamització 

de l’activitat per a 100 persones. Cessió de tablets. Altaveus, plafons, material per la 

difusió i gestió de les instripcions., per un import de 1.936€. 

 DONAR COMPTE I RATIFICAR DECRET ALCALDIA OBRES EMERGÈNCIA  

 Es dona compte del decret d’alcaldia 325 de 12 de juliol d’adopció de mesures de 

protecció urgents i contractació d’emergència enderroc.  

 

 

 


