AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm.: ........................................ 23/2012
Caràcter: ................................ ordinària
Data: ............. 17 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 3 de desembre
de 2012.

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

Secretaria General
II.
III.

Correspondència, recull de normativa i anuncis oficials.
Eleccions al Parlament de Catalunya 2012 – designació com a membres de
mesa: resolució de l’escrit de la reclamació formulada per la Sra. Asunción
Rodríguez a resultes de la seva designació com a membre de les meses
electorals, a les eleccions al Parlament 2012.

Intervenció General
IV.

Disposicions i comunicacions oficials.

1. ÀREA D’ALCALDIA.
Alcaldia.
1.1.
1.2.

Disposicions i comunicacions oficials.
Designació de representants municipals – Consell Escolar: designació d’un
representant de l’Ajuntament al Consell Escola de l’escola Pla del Puig.

1
Ctra. de Vic, 35-37



08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat



Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

1.3.

Pla de concertació XBMQ – subvencions de concessió directa: restar
assabentats de resolució d’atorgament de subvenció per concessió directa
(“Itineraris interactius-1a fase).

2. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA.
Hisenda.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

Gestió pressupostaria: modificació de crèdit número 14/2012 en les modalitats
de transferència i generació de crèdit.
Facturació: aprovació de les relacions de factures número 83/2012 i 84/2012. donar compte de decrets d’Alcaldia de reconeixement d’obligacions i ordenació
de pagaments.
Bestreta de caixa fixa: aprovació de la justificació de bestreta de caixa fixa de
la Tresoreria Municipal corresponent a novembre 2012 (relació de factures núm.
O/2012/81).
Aprovació de despesa: lloguers de locals que ocupen diferents serveis
municipals (gener 2013).
Liquidacions tributàries – taxa per ocupació de la via pública (OOFF 14):
relació de liquidacions 5/2012 – ocupació de la via pública amb mercaderies,
material de construcció, etc (mercat de venda no sedentària).
Gestió tributària: donar compte de decrets d’Alcaldia d’aprovació de relacions
d’obligats per la prestació de serveis assistencials i educatius
Gestió tributària – preu públic per participació en el programa de cursos
de l’Escola d’Adults (OOFF 13 – annex 4): relació d’obligats al pagament
núm. 2/2012 corresponent a Curs de Català – nivell intermedi (curs 2012-2013).
Gestió tributària – preu públic per participació en el programa de
manteniment físic per la gent gran (OOFF 13 – annex 3): sol·licitud
d’anul·lació de liquidacions corresponents a matricula i quota corresponent al
1er trimestre (curs 2012-2013).
Contractació – devolució de garanties dipositades per adjudicataris:
sol·licitud de devolució d’aval dipositat en concepte de garantia definitiva
respecte a la contractació per l’execució de les obres contingudes en el projecte
de reforma de local destinat a oficines situat al carrer Padró núm. 72-74.
Responsabilitat patrimonial – tramitació de sol·licituds: resolució
Responsabilitat patrimonial – resolucions judicials: donar compte de
sentencia dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona en
recurs 160/2011-M2 – actuacions en execució de sentencia

3. ÀREA DE COMUNICACIÓ, TIC I RECURSOS HUMANS.
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Recursos Humans.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Formació: assistència a cursos, jornades i seminaris.
Jornada laboral: permisos i llicències.
Antiguitat i triennis: Reconeixement de triennis (personal laboral).
Gratificacions per complements retributius per serveis extraordinaris del
personal i desplaçaments: novembre 2012.
Habilitació de funcions – Policia Local: donar compte especifica del Decret
de l’Alcaldia de data 10 de desembre de 2012 pel que es resolt l’habilitació
provisional de Cap de la policia local.
Personal adscrit a funcions d’atenció al públic: readscripció d’efectius per
prestació de serveis d’atenció al públic en l’àmbit de relacions amb entitats i
nomenament de personal interí de suport en atenció al públic en oficina de
registre.
Nomenaments (interinatges): nomenament de personal interí com a TAE
Lletrat i declaració en situació d’excedència per incompatibilitat per baixa de la
titular de la plaça.
Processos selectius (interinatge): inici del procediment selecció per la
provisió d’un funcionari interí administratiu adscrit a l’àrea de Secretaria per
excedència per incompatibilitat amb reserva de lloc de treball.

Sistemes d’informació i comunicació
3.9.
3.10.

3.11.

Eines de gestió d’informació geogràfica – SITMUN: gestió d’usuaris
Eines de gestió d’informació geogràfica – SITMUN: proposta de conveni
d’assistència a la gestió de la informació geogràfica local (Pla Xarxa de Governs
Locals 2012-2015); gestió de nous usuaris
Gestió de material informàtic i de telecomunicacions: tractament de material
obsolet.

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI

4. ÀREA DE PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES.
Planejament
4.1.

Devolució de garanties (aval o fiances en metàl·lic) dipositades per
conceptes urbanístics: sol·licitud de devolució de garantia urbanística
dipositada respecte a l’execució d’obres d’urbanització al polígon La Serreta.
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4.2.

Elaboració de documents de planejament urbanístic – contractació de
serveis externs: prorroga respecte al termini d’execució en expedient de
contractació menor per a l’adjudicació del contracte de serveis per a la redacció
de dos Projectes d’urbanització: el de la Unitat d’actuació UA.16a La Serreta; i
el de l’ àmbit de sòl urbà no urbanitzat de La Serreta

Infraestructures
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
4.10.

Certificacions d’obres.
Infraestructures culturals –direcció d’obres: aprovació de factures
corresponents al contracte de serveis subscrit amb SGS Tecnos, S.A., relatiu a
la direcció de les obres, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat
de construcció la Biblioteca i arxiu municipal i urbanització dels espais exteriors.
Infraestructures viaries – sistemes de seguretat per vianants: aprovació de
l’expedient de contractació menor per execució de les obres contingudes al
projecte de reordenació de passos de vianants a la carretera de Vic.
Infraestructures viaries – sistemes de seguretat per vianants: aprovació de
l’expedient de contractació menor per execució de les obres contingudes en el
document tècnic anomenat “Proposta de passos de vianants elevats any 2012”
Condicionament de carrers i millora d’accessos – procediment de licitació:
expedient de contracte menor de les obres contingudes en el document tècnic
denominat “Condicionament d’aparcament provisional al carrer German Duran
cantonada Arquitecte Gaudi.
Instal·lacions d’abastament i clavegueram– pla de reposicions i millores
2012: aprovació de certificacions i factures corresponents a treballs executats
per Aigües de Manresa, SA en el marc del Pla de reposicions i millores 2012.
Actuacions de conservació de l’entorn natural: aprovació inicial de la
memòria valorada anomenada “Neteja de lleres públiques any 2012”.
FEDER Catalunya 2007-2013 – eixos 2 i 4: tramitació de sol·licitud i aprovació
de documentació tècnica per concórrer a la convocatòria de subvencions
formulada per l’Ordre GRI/320/2012, de 18 d’octubre, per la qual s’aproven les
bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de
cofinançament pel FEDER, Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre la
convocatòria.

5. ÀREA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS.
Llicències urbanístiques
5.1.
5.2.

Llicències d’obres: sol·licituds.
Llicències de primera ocupació: sol·licituds.

Disciplina urbanística
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5.3.

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

Llicències ambientals
5.4.

5.5.
5.6.

Autorització d’abocament: assabentar de resolucions sobre l’atorgament
d’autorització per a l’abocament d’aigües residuals dictades per la
Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament.
Activitats innòcues (annex III) - comunicacions ambientals: assabentats
Activitats annex III - comunicacions ambientals: assabentats

Tinença d’animals domèstics
5.7.

Registre censal d’animals de companyia: altes i baixes.

Serveis municipals
5.8.

Gestió de subministraments – titularitat de comptadors: donar compte
d’informes tècnics relatius a requeriments de baixa i canvi de titularitat en
comptadors de subministrament elèctric.

6. ÀREA DE GOVERNACIÓ I SEGURETAT PÚBLICA.
Mobilitat, transport i ocupació de la via pública
6.1.
6.2.

Guals: tramitació de sol·licituds de baixa
Seguretat vial: expedients sancionadors.

7. ÀREA DE COMERÇ.
Comerç. Activitats de dinamització.
7.1.
7.2.

Mercats de venda no sedentària: modificació puntual de la data de celebració
amb motiu de coincidència amb les festes nadalenques i de cap d’any.
Mercats de venda no sedentària: fixació del nombre màxim de parades per
grup de venda i concessió de llicències per ocupació del domini públic als
mercats de venda no sedentària per l’exercici 2013.
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
8. ÀREA D’ESPORTS I ENTITATS.
Esports
8.1.

Subvencions a entitats locals, associacions, col•lectius i particulars
destinats a programes d’interès social i/o activitats d’interès públic social
per a l’exercici 2012 – àmbit esportiu: tràmits de justificació a partir de la
documentació presentada pels beneficiaris – pagament del segon termini.

9. ÀREA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT.
Cultura
9.1.

Xarxa d’Espais Escènics Municipals (Diputació de Barcelona): assabentat
de la realització de tràmits de justificació respecte a subvencions atorgades en
règim de concurrència competitiva (actuacions incloses dins de les
programacions professionals estables d’iniciativa municipal pel segon trimestre
de 2012 en el marc del protocol de la Xarxa).

Ensenyament
9.2.

Subvencions a entitats locals, associacions, col•lectius i particulars
destinats a programes d’interès social i/o activitats d’interès públic social
per a l’exercici 2012 – àmbit educatiu: tràmits de justificació a partir de la
documentació presentada pels beneficiaris – pagament del segon termini.

9.3.

10. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, VEÏNATGE I SANITAT.
Serveis Socials
10.1.
10.2.

Ajuts econòmics individualitzats: sol·licituds
Servei assistencials per estades a la residència municipal d’avis:
sol·licituds.
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10.3.

Subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a
ajuntaments de menys de vint mil habitants - convocatòria 2012(resolució
BSF/1236/2012): donar compte de la realització telemàtica dels tràmits de
justificació.

Sanitat
10.4.
10.5.

Drets funeraris: sol·licituds de concessió i transmissió de drets.
Vigilància i control sanitari de piscines d’ús públic – actuacions de suport
tècnic realitzades per la Diputació de Barcelona: donar compte de l’informe
tramès per la Diputació de Barcelona relatiu a la vigilància i control sanitari de
les piscines d’ús públic del municipi de Sant Fruitós de Bages.

Veïnatge
10.6.

Subvencions a entitats locals, associacions, col•lectius i particulars
destinats a programes d’interès social i/o activitats d’interès públic social
per a l’exercici 2012 – Veïnatge: tràmits de justificació a partir de la
documentació presentada pels beneficiaris – pagament del segon termini.

L’Alcalde,
Joan Carles Batanés Subirana
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