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 JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: ........................................ 04/2013 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: ................................. 18 de febrer 
Hora: ......................... 10 hores del matí 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

I. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 4 de febrer de 2013. 
 
 

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 

1. ÀREA D’ALCALDIA 
 

1.1. Correspondència i disposicions oficials. 
1.2. Acord que procedeixi sobre la cessió de dades del padró. 

 
Secretaria General 
 

1. Correspondència i disposicions oficials. 
2. Aprovar la despesa d’enquadernació de llibres d’actes del Ple i de la Junta de 

Govern Local. 
3. Aprovació de la memòria 2012 i del pla d’actuació 2013 de l’arxiu municipal. 
4. Donar compte de l’informe anual corresponent a l’exercici 2012 de la tramesa 

telemàtica (via EACAT) de propostes d’informes d’arrelament social i adequació 
d’habitatge. 

 
 

2. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA.  
 

2.1. Donar compte abonats servei Aigües Manresa, S.A. que tenen rebuts pendents 
de pagament. 

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

2.3. Acord devolució d’ingressos indeguts.  
2.4. Aprovar la llista de cobraments de preus públics. 
2.5. Sol·licitud a la Direcció General del Cadastre d’aplicació dels coeficients 

d’actualització dels valors cadastrals per l’exercici 2014 i successius. 
2.6. Devolució de garanties definitives.  
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2.7. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia en matèria d’hisenda. 

 
 

3. ÀREA DE COMUNICACIÓ, TIC, RECURSOS HUMANS I JOVENTUT.  
 

3.1. Jornada laboral: permisos, llicències i vacances. 
3.2. Assistència a cursos, jornades i seminaris diversos. 
3.3. Assistència a cursos inclosos al Pla de Formació de l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya corresponent a l’any 2013. 
3.4. Sol·licitud de canvi d’horari de jornada de treball. 
3.5. Sol·licitud  de gratificació per anys de servei. 
3.6. Sol·licitud col·lectiva de bestreta de nòmina. 
3.7. Aprovació de la despesa i programa PIDCES. 
3.8. Modificació de l’horari de funcionament i obertura de les dependències del Punt 

d’Informació Juvenil. 
3.9. Comunicació de dades sol·licitades pel SOC per la seva integració en la 

plataforma virtual que funcionarà com a eina estratègia de la Xarxa d’AODL i 
Desenvolupament Local que està en procés de constitució per part d’aquest 
organisme. 

3.10. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia en matèria de comunicació. 
 

 
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 
 

4. ÀREA DE PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES.  
 

4.1. Aprovar, si s’escau, les modificacions introduïdes al projecte de connexió de 
clavegueram en alta del polígon de Santa Anna a la xarxa de col·lectors EDAR 
de Sant Fruitós de Bages. Declaració d’executivitat i recepció de les obres. 

4.2. Compte de liquidació definitiva del projecte de compensació del pla parcial el 
Grau. 

4.3. Aprovació de certificacions i factures vàries. 
 

5. ÀREA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS.  
 

5.1. Aprovació de llicències urbanístiques. 
5.2. Aprovació de llicències de primera ocupació. 
5.3. Assabentats d’activitats. 
5.4. Pròrroga en la tramitació per aportar documentació. 
5.5. Ordre d’execució. 
5.6. Aprovació dels annexos al pla de seguretat i salut de les obres nova biblioteca, 

arxiu municipal i urbanització dels espais exteriors. 
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5.7. Aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres contingudes en la memòria 
tècnica d’execució de la instal·lació de diòxid de clor a l’Etap de Sant Fruitós de 
Bages. 
 

 
6. ÀREA DE GOVERNACIÓ I SEGURETAT PÚBLICA.  

 
6.1. Expedients sancionadors en matèria de trànsit. 
6.2. Alta cens d’animals. 
6.3. Expedient sancionador OM tinença d’animals 
6.4. Tramitació de sol·licituds d’altes i baixes de guals. 
6.5. SIPCAT: recepció de dossier en matèria de protecció de dades i identificació 

d’administrador i responsable de l’aplicatiu SIPCAT. 
6.6. Designació de persones referents respecte a l’aplicatiu HERMES com a 

plataforma telemàtica de registre electrònic de plans d’autoprotecció gestionada 
pel Departament d’Interior. 

6.7. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia en matèria de via pública. 
 
 

7. ÀREA DE MEDI AMBIENT I INDÚSTRIA.  
 

7.1. Contracte menor de subministrament en modalitat d’arrendament de font 
ecològica d’aigua. 

7.2. Autorització 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. 

7.3. Aprovació de les despeses corresponents a l’any 2012 del conveni de 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, l’ADF i els ajuntaments de 
Manresa i Sant Joan de Vilatorrada, per la participació al pla d’informació i 
vigilància contra els incendis forestals. 

 
 

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
 

8. AREA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT.  
 

8.1. Assabentar a la Junta de Govern Local dels tràmits efectuats corresponents a la 
justificació subvenció Generalitat de Catalunya, per a la programació estable 
d’activitats culturals de caràcter professional 2012. 

8.2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia en matèria de cultura. 
 

 
9.  AREA  DE BENESTAR SOCIAL, VEÏNATGE I SANITAT.  
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9.1. Contracte menor per la prestació del servei com a responsable sanitari. 
9.2. Acord proposant acceptar l’addenda a les “Bases per a la Gestió i 

Desenvolupament del Programa de Teleassistència- Any 2013 i 2014. 
9.3. Prestació de treballs en benefici de la comunitat en concepte d’execució de 

penes i mesures penals alternatives imposades per jutges i tribunals. 
9.4. Acord proposa aprovar la concessió de targeta d’aparcament per a persones 

amb disminució. 
9.5. Acord proposant aprovar la baixa d’usuaris del servei d’atenció domiciliària 

(SAD). 
9.6. Acord proposant aprovar la concessió d’ajuda econòmica a diferents usuaris de 

l’EBAS Municipal. 
9.7. Aprovació concessió de drets funeraris.  
9.8. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia en matèria de concessió de 

drets funeraris. 
 
 
 
 
 

L’Alcalde, 
Joan Carles Batanés Subirana 
 
 
Sant Fruitós de Bages, 14 de febrer de 2013. 


