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 JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: ........................................ 02/2013 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: .................................. 23 de gener 
Hora: ......................... 10 hores del matí 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

I. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 27 de desembre de 2012 i l’acta  
de la sessió ordinària celebrada el dia 7 de gener de 2013. 

 
 

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
 

1. AREA D’ALCALDIA. 
 

1.1. Correspondència i disposicions generals. 
1.2. Aprovació del procediment i dels models de sol·licitud per contraure matrimoni 

civil a la sala de plens de l’Ajuntament i autoliquidació. 
 
 
Secretaria General 
 

1. Correspondència i disposicions oficials. 
 
 

2. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA.  
 
 

2.1. Aprovació d’endós a favor de Banc Popular Español de factures d’Innovació i 
Tècniques de Conservació, S.A. 

2.2. Gratificacions per complements retributius per serveis extraordinaris del 
personal i desplaçaments del mes de desembre 2012. 

2.3. Reclamacions tributàries 4t trimestre trameses a l’ORGT. 
2.4. Proposta d’anul·lació de quotes urbanístiques. 
2.5. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia relatius a l’aprovació del llistat 

de cobraments de taxes.  
2.6. Proposta d’aprovació de la liquidació de la taxa per la utilització de la sala de 

plens per la celebració de matrimoni civil. 
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2.7. Proposta d’aprovació d’ajornament de taxes per la tramitació d’expedients. 
2.8. Aprovació despesa corresponent als lloguers de locals que ocupen diferents 

serveis municipals pel mes de febrer 2013. 
2.9. Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència als membres de la 

Corporació i l’assignació mensual als grups municipals del mes de desembre 
2012 i portaveus grups municipals segon semestre 2012. 

2.10. Responsabilitat patrimonial per danys en via pública. Accident de trànsit per la 
presència d’un senglar. 

2.11. Recurs de reposició interposat per Endesa Distribución Eléctrica, S.L. contra la 
liquidació de la llicència urbanística per la construcció d’una nova subestació 
110/25Kv. 

 
3. ÀREA DE COMUNICACIÓ, TIC I RECURSOS HUMANS.  

 
3.1. Jornada laboral: permisos, llicències i vacances. 
3.2. Formació: assistència a cursos, jornades i seminaris. 
3.3. Reconeixement d’antiguitat. Personal funcionari. 
3.4. Aprovació conveni pràctiques a la Llar d’Infants municipal. 
3.5. Despeses satisfetes per personal: renovació de permís especial de conducció 

necessari pel desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball. 
3.6. Deixar sense efectes contractació personal residència d’avis aprovat per la 

Junta de Govern Local celebrada en sessió 22.10.2012. 
3.7. Acord d’incoació d’expedient sancionador. 
3.8. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia en matèria de personal. 

 
 

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 
 

4. ÀREA DE PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES.  
 

4.1. Proposta d’acceptació d’una ajuda consistent en recursos tècnics i materials 
atorgats per la Diputació de Barcelona per la constitució i gestió del patrimoni 
públic de sòl i habitatge. 

4.2. Proposta d’acceptació d’una ajuda consistent en el subministrament i instal·lació 
de senyalització itinerària. 

4.3. Aprovar la certificació 1 i única i l’acta de recepció de les obres d’acabat de les 
voreres existents al carrer German Duran cantonada carrer Arquitecte Gaudí. 

4.4. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres de reordenació de passos de 
vianants a la Carretera de Vic. 

4.5. Aprovació del pla de seguretat i salut de les obres de peatonització del 
passatge de les monges. 

4.6. Donar compte de l’informe tècnic en relació al canvi de titularitat del 
subministrament elèctric amb CUPS ES0031405675366001KC0F i direcció C/ 
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Sant Benet, 8 Sant Fruitós de Bages. Barcelona, de l’actual edifici destinat a 
escola de música municipal. 

4.7. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia relatius a l’aprovació de plans 
de seguretat i salut per execució d’obres. 

 
 

5. ÀREA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS.  
 

5.1. Aprovació de llicències urbanístiques. 
5.2. Prendre coneixement de la renúncia a la direcció facultativa d’obres. 
5.3. Aprovació de llicències de primera ocupació. 
5.4. Donar conformitat d’informe emès per l’arquitecte municipal en data 14 de gener 

de 2013, en resposta a la queixa presentada en què s’exposa que s’estan 
executant obres a la finca del Carrer Padró, 59. 

5.5. Llicències ambientals.  
5.6. Assabentar de comunicació prèvia d’activitats. 
5.7. Canvi de titularitat d’activitats. 
5.8. Denúncia sobre activitat del bar “La Cooperativa” desenvolupada en 

establiments oberts al públic.  
5.9. Altes i baixes en el cens d’animals de companyia. 

 
 

6. ÀREA DE GOVERNACIÓ I SEGURETAT PÚBLICA.  
 
 

6.1. Expedients sancionadors en matèria de trànsit. 
6.2. Autorització per ús de carabines d’aire comprimit. 

 
 

7. ÀREA DE MEDI AMBIENT I INDÚSTRIA.  
 

7.1. Aprovació de conveni de col·laboració amb Habitat Natural per a fomentar la 
recollida separada d’olis domèstics i autorització d’ocupació d’espais públics. 

 
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 
8. AREA D’ESPORTS I ENTITATS. 

 
8.1. Autorització esportiva MARXA PEL TERME 2013. 
8.2. Acord justificació de subvencions a entitats locals atorgades en matèria 

d’esports. 
 

9. AREA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT.  
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9.1. Donar compte del Decret d’aprovació de la despesa i programa de la Festa 
Major d’Hivern. 

9.2. Acord justificació de subvencions a entitats locals atorgades en matèria 
d’ensenyament. 

9.3. Assabentar a la Junta de Govern Local de les empreses i entitats col·laborades 
del projecte AULA OBERTA i HORT ESCOLAR ECOLÒGIC. 

9.4. Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, l’INS Gerbert d’Aurillac i l’Escola Paidos. 

9.5. Baixa a l’Escola de Música. 
 
 

10.  AREA  DE BENESTAR SOCIAL, VEÏNATGE I SANITAT.  
 

10.1. Concessió d’ajut econòmic en matèria de serveis socials. 
10.2. Contracte menor de serveis d’infermeria a la residència municipal d’avis. 
10.3. Acord proposant aprovar la concessió d’utilització del servei de menjador social 

de la residència municipal “El Lledoner”. 
10.4. Acord proposant aprovar la concessió del Servei d’Atenció Domiciliària. 
10.5. Targetes d’aparcament individual per a persones amb disminució.  
10.6. Concessió i transmissió de drets funeraris. 
10.7. Acord justificació de subvencions a entitats locals atorgades en matèria de 

veïnatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Alcalde, 
Joan Carles Batanés Subirana 
 
 
 
Sant Fruitós de Bages, 16 de gener de 2013. 


		2013-01-18T13:16:37+0100
	CPISR-1 C Joan Carles Batanés Subirana




