AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm.: ........................................ 24/2012
Caràcter: ........................ extraordinària
Data: ............. 27 de desembre de 2012
Hora: .........................10 hores del matí

ORDRE

Part de control.

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

Secretaria General
I. Correspondència, recull de normativa i anuncis oficials.
II. Padró municipal d’habitants – tramitació de baixes: proposta de baixes d’ofici
per inscripció indeguda amb informe favorable del Consell d’Empadronament

1. ÀREA D’ALCALDIA.
Alcaldia.
1.1.

Assistència jurídica: contractació de serveis externs.

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

Facturació: aprovació de les relacions de factures número 86/2012 i 87/2012.
Bestreta de caixa fixa: aprovació de la justificació de bestreta de caixa fixa de
la Tresoreria Municipal corresponent a desembre 2012 (relació de factures núm.
O/2012/85).
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2.3.

2.4.
2.5.

Aprovació de despesa vinculada a conveni: aprovació de despesa,
reconeixement de l’obligació i ordenació del pagament de diverses factures de
subministraments de serveis de l’edifici de l’Escola de Música – instar canvi de
titularitat pel pagament de rebuts de subministraments.
Convalidació de despeses.
Compensació de deutes: determinació de quanties i operacions de
compensació. Formalització mitjançant conveni.

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

Jornada laboral: permisos i llicències / sol·licitud de modificació d’horari.
Contractació – aula socioeducativa: contractació temporal d’educador social
per realitzar tasques a l’aula socioeducativa.
Contractació - continuïtat de relacions contractuals per necessitats de
servei: treballadora social / auxiliar de geriatria.
Contractacions vinculades a projectes subvencionats – AODL: acceptació
de subvenció atorgada en el marc de la convocatòria aprovada per ordre
EMO/349/2012 (prorroga dels agents d’ocupació i desenvolupament local) i
prorroga de la contractació.

Sistemes d’informació i comunicació
3.5.

3.6.

Edició del calendari anual 2013: rectificació de l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local el 3 de desembre (contracte menor de serveis per l’edició i
impressió de calendaris 2013)
Emissora de radio municipal – projecte de reobertura: adquisició d’equips i
material d’alta i baixa freqüència.

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI

4. ÀREA DE PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES.

Infraestructures
4.1.

Certificacions d’obres.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

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 educatives – Escola de Música: modificació tècnica i
contractual de les obres contingudes en el projecte d’adequació de la planta
baixa de l’edifici ubicat al carrer Sant Benet,núm.8 amb destí a l’escola de
música.
Condicionament d’espais d’aparcament a partir d’actes de cessió d’ús en
propietat privada: donar compte del decret d’alcaldia d’aprovació del pla de
seguretat i salut corresponent a les obres de “Condicionament d’aparcament
provisional al carrer German Duran cantonada Arquitecte Gaudí”.
Actuacions de conservació de l’entorn natural: contracte menor respecte a
l’execució de les obres contingudes a la memòria valorada anomenada “Neteja
de lleres públiques any 2012”.
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.
Sistema de sanejament – infraestructures de conducció d’aigües
residuals: donar compte d’informe relatiu a la posada en marxa urgent de la
conducció de les aigües residuals del Polígon Industrial de Santa Anna al
sistema de sanejament de Sant Fruitós de Bages.

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

Llicències d’obres: sol·licituds.

Disciplina urbanística
5.2.

Ordre d’execució: reiteració de requeriment.

Llicències ambientals
5.3.

5.4.

Llicències ambientals – esmena de deficiències: sol·licitud de prorroga
respecte a l’adopció de mesures respecte a requeriment d’esmena de
deficiències.
Règim de controls d’activitats: control inicial

Disciplina ambiental
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5.5.
5.6.

Contaminació acústica vinculada a l’exercici d’activitats comercials d’oci –
queixa veïnal: donar compte d’informe tècnic.
Gestió de residus – activitat sancionadora desenvolupada per altres
administracions: donar compte de resolució del Director de l’Agència de
Residus de Catalunya.

Tinença d’animals domèstics
5.7.
5.8.

Tinença i conducció de gossos potencialment perillosos: sol·licitud de
llicència / requeriment d’inscripció al registre censal i tramitació de llicència.
Ordenança municipal sobre la tinença d’animals: expedients sancionadors.

Serveis municipals
5.9.
5.10.

Mobiliari urbà: contracte menor de subministrament per a l’adquisició de bancs
i papereres.
Senyalització viaria: contracte menor de subministrament de senyals verticals
de tràfic i pintura vial.

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

Seguretat vial: expedients sancionadors.

Acompliment d’ordenances i inspeccions
6.2.
6.3.

Ordenança municipal de convivència ciutadana – ordre d’execució: neteja
de parcel·les (urbanització sense continuïtat de la trama urbana).
Ordenança municipal reguladora de la construcció de voreres i la neteja i
tancament de terrenys – ordre d’execució: neteja de solars (trama urbana).

7. ÀREA DE TURISME.
Turisme

4
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)

7.1.

Actuacions de promoció turística – senyalització d’itineraris: despesa pels
treballs de recerca històrica i muntatge d’audiovisuals, etc, referent a la 1ª fase
d’itineraris turístics.

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

8. ÀREA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT.

Ensenyament
8.1.

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

9. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, VEÏNATGE I SANITAT.
Serveis Socials
9.1.
9.2.
9.3.

Ajuts econòmics individualitzats: sol·licituds
Ajuts econòmics individualitzats: informes justificatius.
Residència municipal d’avis – gestió de les instal·lacions i l’equipament:
contracte menor pel subministrament d’un rentavaixelles industrial per a la
Residència municipal d’avis.
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Joan Carles Batanés Subirana
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