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JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: ........................................ 22/2012 
Caràcter: ................................ ordinària 
Data: ............... 3 de desembre de 2012 
Hora: ......................... 10 hores del matí 

 
 

ORDRE 
 
 
Part de control. 
 

I. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 19 de novembre 
de 2012. 

 
 

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
 
Secretaria General 
 

II. Correspondència, recull de normativa i anuncis oficials. 
III. Comunicacions telemàtiques amb altres administracions - informes 

d’estrangeria: donar compte del informe 03/2012b corresponent a la tramesa 
telemàtica via plataforma EACAT de propostes d’informe d’arrelament social i 
d’adequació d’habitatge (període juliol-octubre 2012). 

 
 
 

1. ÀREA D’ALCALDIA.  
 
Alcaldia. 
 

1.1. Procediments judicials en l’àmbit civil – procediments en segona 
instància: donar compte de sentencia i interlocutòria dictades en procediment 
ordinari 426/2011 secció R i d’interposició de recurs d’apel·lació. 

1.2. Resolucions judicials en l’àmbit contenciós administratiu - execució de 
sentències: restar assabentats de declaració d’inadmissibilitat de recurs en 
sentencia (recurs contenciós administratiu núm. 360/2011-5).  

1.3. Pla de concertació XBMQ – catàleg de suport als serveis i a les activitats 
locals (convocatòria 2012): tramitació de sol·licituds d’ajut com a recurs tècnic 
en l’àmbit de la mobilitat urbana – aprovació de text de conveni. 
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1.4. Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015 – programa complementari “Suport 
a la Solvència Financera Local i de Garantia de la Prestació Adequada de 
Serveis Públics Locals: acceptació i justificació respecte a l’aportació de la 
Diputació 2012. 

1.5. Prestació de serveis socials d’atenció domiciliaria en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona – Servei Local de Teleassistència: modificació de 
preus del servei a partir de la no renovació del conveni IMSERSO-FEMP-
Diputació de Barcelona. 

 
 
 

2. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA.  
 
Hisenda. 
 

2.1. Gestió pressupostaria: modificació de crèdit número 13/2012 en les modalitats 
de transferència i generació de crèdit. 

2.2. Facturació: aprovació de les relacions de factures número 79/2012 i 80/2012. 
2.3. Aprovació de despesa: lloguers de locals que ocupen diferents serveis 

municipals – despeses a càrrec de l’arrendatari conforme al contractes subscrit 
(import abonat pel propietari en concepte d’IBI exercici 2012). 

2.4. Aprovació de despesa: indemnitzacions per l’assistència als membres de la 
Corporació i l’assignació mensual als grups municipals del mes de novembre de 
2012. 

2.5. Gestió tributària – preu públic per participació en el programa de 
manteniment físic per la gent gran (OOFF 13 – annex 3): relació d’obligats al 
pagament núm. 2/2012 corresponent a matricula i primer trimestre (curs 2012-
2013). 

2.6. Gestió tributària per part de l’ORGT: expedients col·lectius de crèdits 
incobrables. 

2.7. Gestió tributària per part de l’ORGT conforme a les delegacions 
efectuades: sol·licitud de fraccionament i ajornament amb exempció de 
garantirà en expedients de recaptació. 

2.8. Contractació – devolució de garanties dipositades per adjudicataris: 
sol·licituds de devolució d’aval dipositat en concepte de garantia definitiva 
respecte al contracte de subministrament, en la modalitat d’arrendament sense 
opció de compra, de fotocopiadores per l’Ajuntament. 

2.9. Responsabilitat patrimonial – tramitació d’expedients: resolució. 
 
 
 

3. ÀREA DE COMUNICACIÓ, TIC I RECURSOS HUMANS.  
 
Recursos Humans. 
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3.1. Formació: assistència a cursos, jornades i seminaris. 
3.2. Jornada laboral: permisos i llicències. 
3.3. Antiguitat i triennis: Reconeixement de triennis (personal laboral). 
3.4. Contractació de personal en règim laboral: substitucions (auxiliar de 

geriatria) 
3.5. Processos selectius: donar compte de decret de modificació de bases 

 
 
Sistemes d’informació i comunicació 
 

3.6. Edició del calendari anual 2013: contracte menor de serveis per l’edició i 
impressió de calendaris 2013. 

 
 

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 
 

4. ÀREA DE PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES.  
 
Infraestructures 
 

4.1. Escola de Música - certificacions d’obres: certificació núm. 1. 
4.2. Tasques de manteniment en edificis municipals – instal·lació de sistemes 

de seguretat: contractació menor de les obres d’instal·lació dels sistemes de 
seguretat corresponents als edificis municipals (línies de vida). 

4.3. Camí paisatgístic entre Sant Benet i Sant Fruitós de Bages - actuacions 
d’adequació de vies públiques i camins: contracte menor de subministrament 
i plantació d’arbres. 

4.4. Condicionament d’espais d’aparcament a partir d’actes de cessió d’ús en 
propietat privada: aprovació inicial,  i declaració de tramitació urgent, del 
document tècnic anomenat “Condicionament d’aparcament provisional al carrer 
German Duran cantonada Arquitecte Gaudí”; aprovació de l’expedient de 
contractació menor per l’execució de l’acabat de les voreres existents davant la 
parcel·la on s’emplaçarà l’aparcament;i inici de l’expedient de contractació dels 
treballs de condicionament de l’aparcament  

 
 

5. ÀREA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS.  
 
Llicències urbanístiques 
 

5.1. Llicències d’obres – sol·licituds: tramitació. 
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5.2. Llicències d’obres – condicions d’execució: donar compte d’informe tècnic 
respecte al tractament de runes. 

 
Disciplina urbanística 
 

5.3. Ordre d’execució: finalització del procediment per acreditació del compliment 
 
 
Serveis municipals 
 

5.4. Brigada municipal– dotació de mitjans: contracte menor de subministrament 
e instal·lació de bombins digitals per a naus municipals (control d’accessos) 

 
 
 

6. ÀREA DE GOVERNACIÓ I SEGURETAT PÚBLICA.  
 
 
Mobilitat, transport i ocupació de la via pública 
 

6.1. Guals: tramitació de sol·licituds de baixa  
6.2. Seguretat vial: expedients sancionadors. 
6.3. Ús d’espais públics – sol·licituds formulades per particulars: sol·licitud d’us 

de l’espai ubicat dins el recinte del parc de la Sèquia – Sant Iscle per celebració 
particular (festa d’aniversari). 

6.4. Ús d’espais públics – sol·licituds formulades per particulars: donar compte 
de la tramitació per decret de 16 de novembre respecte a sol·licitud d’us de 
l’espai ubicat al carrer de les Escoles per la celebració d’un aniversari, 
consistent en tall del carrer i instal·lació d’un inflable (festa d’aniversari). 

 
 
 

7. ÀREA DE COMERÇ.  
 
Comerç. Activitats de dinamització. 
 

7.1. Calendari d’obertura d’establiments comercials en diumenge i festius: 
publicació de l’ordre EMO 377/2012 i tràmit d’informació pública respecte a l’any 
2012 

 
 
 

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
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8. PROPOSTA CONJUNTA DE LES ÀREES DE CULTURA, ENSENYAMENT I 

ESPORTS 
 

8.1. Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) – catàleg de suport serveis 
i a les activitats locals (convocatòria 2012): assabentat de la realització de 
tràmits de justificació respecte a ajuts de suport econòmic. 

 
 

9. ÀREA D’ESPORTS I ENTITATS.  
 
Esports 
 

9.1. Activitats esportives – trànsit pel terme municipal: sol·licitud d’autorització 
de trànsit pel terme municipal d’activitat esportiva consistent en la celebració de 
la 4ª Cursa del Gall i 3ª del Pollet. 

 
 
Gestió d’equipaments esportius 
 

9.2. Pavelló d’Esports - adequació d’instal·lacions a la normativa esportiva 
vigent: contracte menor per la realització dels treballs d’adaptació dels taulells 
de bàsquet a les noves mides reglamentaries. 

 
 
 

10. ÀREA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT.  
 
 
Ensenyament 
 

10.1. Llar d’infants – subvencions nominals destinades al pagament de quotes 
de menjador (convocatòria 2012): resolució 

10.2. Escola d’Adults – col·laboració amb altres entitats en tasques de suport: 
conveni de col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística per 
l’assessorament i coordinació pedagògica dels cursos de català per adults. 

10.3. Escola de Música – adquisició de mobiliari: contracte menor de 
subministrament de mobiliari amb destí a l’Escola de Música. 

 
 
 

11. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, VEÏNATGE I SANITAT.  
 
Serveis Socials 
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11.1. Ajuts econòmics individualitzats: sol·licituds 
11.2. Ajuts econòmics individualitzats: informes justificatius. 
11.3. Atenció a persones amb discapacitat – targeta d’aparcament: sol·licituds. 
11.4. Residencia d’avis – gestió de les instal·lacions: donar compte d’actuacions 

d’inspecció realitzades per l’Agència de Protecció de la Salut. 
 
 
 
 
 
 
 
L’Alcalde, 
Joan Carles Batanés Subirana 
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