
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 24 de gener de 2017 
 
 
EXTRACTE D’ACORDS 

Foren aprovats els següents acords: 
 

- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 
10 de gener de 2017. 

- Aprovació dels expedients de factures amb un import total de 
1.768,67 euros. 

- Donar compte dels decrets d’aprovació de factures. 
- Aprovació dels expedients d’obres i activitats següents: 

o Exp. OME 46/16 
o Exp. OME 47/16 
o Exp. OMA 07/16 
o Exp. AC 06/16 
o Canvi de titularitat. Bar SKAP-T 
o Canvi de titularitat. Bar El Rei del Kebap 

- Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. 

- Expedient 16/X/231641. Programa complementari de 
finançament de llars d’infants municipals 2015-2016. 

- Expedient programa complementari de suport a la inversió 
local. 

- Aprovació del conveni de col·laboració per la posada a 
disposició i utilització de la plataforma telemàtica XALOC. 

- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Bages i l’ajuntament de Castellbell i el Vilar per al 
desenvolupament d’accions de suport dels espais industrials i 
les empreses del municipi. 

- Aprovació de la sol·licitud de baixa i devolució d’ingressos d’una 
taxa d’entrada de vehicles. 

 

Assumptes d’alcaldia 
 

- Es dóna compte del correu rebut de la gerència regional de 
Catalunya del Cadastre on ens comuniquen que en data 30 de 
desembre de 2016 s’ha publicat al BOP la resolució en la qual 
es determinen els municipis i el període d’aplicació del 
procediment de regularització cadastral, i on hi consta el 
nostre. 

- Es dóna compte de l’import de la bestreta mensual que rebrà 
l’ajuntament, per part de l’ORGT, a compte dels padrons d’IBI i 
IAE que serà de 74.001 euros mensuals. 

 
Assumptes sobrevinguts 



 

- Aprovació del nomenament de coordinador de seguretat i salut 
per les obres de remodelació de la piscina municipal. 

- Exp. OME 45/16. Gas Natural Distribución SDG S.A. 
- Exp. OME 49/16 
- Ocupació de via pública OME 49/16 


