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 JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: ........................................ 03/2013 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: ................................... 4 de febrer 
Hora: ......................... 10 hores del matí 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

I. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 23 de gener de 2013. 
 
 

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 
 

1. AREA D’ALCALDIA. 
 

1.1. Assabentar a la Junta de Govern Local de la designació del responsable del 
projecte de renovació de la web municipal. 

 
 
Secretaria General 
 

1. Correspondència i disposicions oficials. 
 
 

2. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA.  
 

2.1. Aprovació de les indemnitzacions per l’assistència als membres de la 
Corporació i l’assignació mensual als grups municipals del mes de gener 2013. 

2.2. Aprovació compte gestió recaptatòria organisme de gestió tributària exercici 
2012. 

2.3. Aprovació de l’estat de comptes respecte al servei de clavegueram 
corresponent al tercer trimestre/2012 de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
presentat per Aigües de Manresa, S.A. 

2.4. Aprovació de l’estat de comptes respecte al servei d’aigües corresponent al 
tercer trimestre/2012, presentat per Aigües de Manresa, S.A. 

2.5. Aprovació procediment inici constrenyiment expedient 1/2013 deutors hisenda 
pública 2012. 

2.6. Aprovació de diversos obligats de pagament activitats Escola d’Adults. 
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2.7. Aprovació abonament als propietaris de la part proporcional rebuts IBI dels 
immobles cedits a l’Ajuntament com a pàrquings públics. 

2.8. Sol·licitud de fraccionament i sol·licitud de dispensa de garantia respecte a 
deutes tributaris en concepte d’IAE/2012 formulada per l’empresa Comercial de 
Tratamientos Termicos, S.A., davant l’Organisme de Gestió Tributària. 

2.9. Rectificació de l’acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia 27.12.2012 
corresponent a la convalidació de despeses de la factura 120805 d’Aigües de 
Manresa, S.A. 

2.10. Donar compte del canvi de mediador en les assegurances que l’Ajuntament té 
subscrites amb MAPFRE. 

2.11. Modificació de la pòlissa d’assegurança de riscos patrimonials (edificis) per 
inclusió de l’Escola de Música. 

2.12. Modificació del contracte d’arrendament financer de dos vehicles policials, per 
devolució d’un dels vehicles: Nissan Qashqai 9876-GSS. 

2.13. Baixa de vehicles municipals: furgoneta Renault Solty matrícula B-5534-OV i 
vehicle Piquersa BMPI10888 (baixa pòlissa assegurança). 
 

 
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. Denegació gratificació per anys de servei. 
3.4. Sol·licituds de canvi d’horari de jornada de treball. 
3.5. Aprovar la despesa corresponent al recàrrec del 30% de les prestacions de la 

Seguretat Social derivades de l’expedient incoat en aquest Ajuntament per 
l’INSS. 

3.6. Tramesa de conformitat respecte als serveis per la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2012 en el marc del servei de manteniment i suport a usuaris del 
Portal provincial de les entitats de Barcelona. 
 

 
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 
 

4. ÀREA DE PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES.  
 

4.1. Aprovació de diverses certificacions i factures Aigües de Manresa, S.A., 
executades en el marc dels Plans de reposicions i millores 2012 en 
instal·lacions de clavegueram i abastament. 

4.2. Aprovació de la certificació 1 i única i l’acta de recepció de les obres 
contingudes en la Memòria valorada “Reasfaltament de carrers any 2012” – 
Carrer Ramon i Cajal”. 
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4.3. Aprovar la factura i acta de recepció de les obres de Condicionament 
d’aparcament provisional al carrer German Duran cantonada Arquitecte Gaudí. 

4.4. Aprovació de la proposta de millora i arranjament del camí de Viladordis per tal 
que el Consell Comarcal sol·liciti ajut i executi l’actuació en el marc de la 
convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) amb diferents 
programes d’actuació pel quadrienni 2013-2016. 

4.5. Designació del responsable municipal en el projecte Xarxa Local SITMUN. 
4.6. Donar compte d’informe tècnic. 

 
5. ÀREA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS.  

 
5.1. Modificar la titularitat de llicència d’obres majors expedient 4/2012. 
5.2. Transmissió de llicència (canvi de titularitat). 

 
 

6. ÀREA DE GOVERNACIÓ I SEGURETAT PÚBLICA.  
 

6.1. Expedients sancionadors en matèria de trànsit. 
6.2. Convocatòria de subvencions per a la prevenció d’incendis forestals 2013. 

 
 

7. ÀREA DE MEDI AMBIENT I INDÚSTRIA.  
 

7.1. Sol·licitud a la Diputació de Barcelona de suport tècnic per a la realització del 
projecte executiu i suport en la redacció dels plecs de licitació d’una caldera de 
biomassa pel pavelló d’esports del municipi, en el marc del projecte ERDIBA. 

 
 

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
 

8. AREA D’ESPORTS I ENTITATS. 
 

8.1. Autoritzacions esportives diverses. 
8.2. Contracte menor de subministrament de dos mòduls prefabricats en els espais 

oberts del camp de futbol. 
 

 
9. AREA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT.  

 
9.1. Aprovació de la programació de la Festa Arròs 2013, i de la despesa 

corresponent. 
9.2. Aprovació conveni col·laboració amb Freedisseny, SCP per ús aula informàtica 

NEXE. 
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9.3. Contracte menor de servei de neteja de l’edifici destinat a Escola de Música. 
9.4. Assabentar dels tràmits efectuats per sol·licitar subvenció a Diputació de 

Barcelona, primer semestre 2013 del circuit espais escènics municipals. 
 

 
10.  AREA  DE BENESTAR SOCIAL, VEÏNATGE I SANITAT.  

 
10.1. Contracte menor per la prestació del servei de prevenció i control de la 

legionel·losi. 
10.2. Donar compte dels informes municipals sol·licitat a l’àrea de Serveis Socials als 

efectes de tramitació de sol·licituds per el programa PREPARA’T davant la OTG 
de Manresa. 

10.3. Concessió d’ajut econòmic en matèria de serveis socials. 
10.4. Acord proposant aprovar la concessió d’utilització del servei de menjador social 

de la residència municipal “El Lledoner”. 
10.5. Acord proposant aprovar l’informe justificatiu dels ajuts individualitzats atorgats 

per la Junta de Govern Local, a diferents usuaris de l’EBAS municipal. 
10.6. Acord proposant aprovar la concessió del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). 

 
 
 
 
 
 
L’Alcalde, 
Joan Carles Batanés Subirana 
 
 
 
Sant Fruitós de Bages, 30 de gener de 2013. 


