
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Sessió ordinària de data 20 de juny de 2017 
 

EXTRACTE D’ACORDS 
Foren aprovats els següents acords: 
 

 
- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 6 de juny de 2017. 

- Exp. 1618/2017. Aprovació d’expedients de factures i documents de 
càrrec amb un import total de 22.837,74 euros. 

- Exp. 1591/2017. Aprovació de factures a nom de Castellbell 

Residencial, SL per a procedir el canvi de nom de comptador elèctric. 
- Exp. 1676/2017. Aprovació del conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i L’AMPA de l’escola Jaume 
Balmes per a la realització de les activitats del Casal de vacances 
Summer Camp 2017, per un import total de 2.000 euros. 

- Exp. 1645/2017. Formalització d’un contracte privat de creació i 
interpretació artística i literària o espectacles. Star3 i equip de so i 

llum, per un import total de 3.569,50 euros. 
- Exp. 1644/2017. Organització d’esdeveniments turístics, firals, 

culturals o esportius. Servei de gestió d’aquagym 2017 (Del 26 de 

juny a 8 de setembre de 2017) que inclou la dinamització de les 
sessions els dilluns, dimecres i divendres amb una durada de 45 

minuts (entre les 10:15h. i les 11:00h.) amb la contractista 
Montserrat Torres Ocaña per un import total de 745,36 euros. 

- Exp. 1633/2017. Formalització d’un contracte privat de creació i 
interpretació artística i literària o espectacles. Revetlla de Sant Joan 
2017, amb Jordi Rossell Martinez per un import total de 1.815,00 

euros. 
- Exp. 1639/2017. Organització d’esdeveniments turístics, firals, 

culturals o esportius. La Central del Scrap, per un import total de 
4.573,00 euros. 

- Exp. 1613/2017. Formaqlització d’un contracte privat de creació i 
interpretació artística i literària o espectacles. Espectacle teatral de 
Festa Major. Esbart Dansaire Santvicentí, per un import total de 

800,00 euros.  
- Exp. 1210/2017. Comunicació prèvia en matèria urbanística. 

 
Assumptes sobrevinguts 
  

- Exp. 1583/2017. Autorització sanitària per a piscina d’ús públic. 
Aprovació del Pla d’autocontrol de les piscines municipals de 

Castellbell i el Vilar per la temporada d’estiu 2017. 
 
 

 
 

 
 


