AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 DE JUNY DE 2013
ORDRE DEL DIA

Núm.: ........................................ 12/2013
Caràcter: ................................ Ordinària
Data: .................................... 17 de juny
Hora: .........................10 hores del matí

I.
II.

Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 3 de juny de 2013
Donar compte de decrets d’Alcaldia

1.

AREA D’ALCALDIA

1.1.
1.2.

Correspondència i disposicions oficials
Tramesa d’expedient administratiu, emplaçament d’interessats i assignació de la
direcció jurídica en recurs contenciós administratiu núm. 425/2011-C
Acceptació d’herència a benefici d’inventari conforme testament atorgat a favor
de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages com a hereu universal

1.3.

2.

AREA D’ECONOMIA I HISENDA

2.1.
2.2.

Modificació de crèdit núm. 003/2013 del pressupost municipal 2013
Aprovació relació obligats pagament serveis municipals. Aprovació relació
obligats quotes mes de juny 2013 per taxa de servei residència municipal d’avis.
Aprovació relació obligats quotes mes de juny 2013 pel preu públic usuaris llar
d’infants municipal
Aprovació relació obligats quotes mes de juny 2013 per taxa de servei residència
municipal d’avis
Aprovació relació obligats quotes mes de juny 2013 pel preu públic usuaris llar
d’infants municipal
Aprovació de liquidacions tributàries. Aprovació liquidacions tributàries per
ocupacions de via pública de parades Mercat Municipal. Aprovació de
liquidacions tributàries per renovació anual de llicències d’autotaxi exercici 2013.
Anul•lació corresponent a la quota del mes de maig/2013 de la taxa de la
prestació del servei de la Residència municipal d’Avis “El Lledoner” i aprovació de
la liquidació integrada per els imports pendents del període febrer/2013 a
maig/2013. Aprovació fraccionament liquidació tributària núm. 1326000026
Aprovació liquidacions tributàries per ocupacions de via pública de parades
Mercat Municipal
Aprovació de liquidacions tributàries per renovació anual de llicències d’autotaxi

2.2.1.
2.2.2.
2.3.

2.3.1.
2.3.2.
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2.3.3.

2.3.4.
2.4.

exercici 2013
Anul•lació corresponent a la quota del mes de maig/2013 de la taxa de la
prestació del servei de la Residència municipal d’Avis “El Lledoner” i aprovació de
la liquidació integrada per els imports pendents del període febrer/2013 a
maig/2013
Aprovació fraccionament liquidació tributària núm. 1326000026
Aprovació de serveis extraordinaris del personal i desplaçaments corresponent al
mes de Maig de 2013

3

ÀREA DE COMUNICACIÓ, TIC, RECURSOS HUMANS I JOVENTUT

3.1.

3.4.

Autorització d’ús temporal d’espai de domini públic i aprovació de conveni de
col·laboració regulador de les condicions d’autorització
Aprovació de diversos convenis de pràctiques d’alumnes de l’Institut Gerbert
d’Aurillac a diverses dependències municipals
Correcció d’errades a les bases aprovades per cobrir interinament una plaça
vacant de Sergent fins a la cobertura definitiva de la plaça
Aprovació de l’assistència a cursos per part de personal divers

4.

ÀREA DE PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES

4.1.

Aprovació de l’expedient de contractació i adjudicació pels treballs de direcció
d’obra i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de les obres
d’urbanització del polígon d’actuació de les escoles
Aprovació del compromís per a la realització d’infraestructura de
telecomunicacions a la zona de Sant Fruitós de Bages, títol: assessorament
biblioteca municipal- avinguda Lluís Companys i Carles Buigas

3.2.
3.3.

4.2.

5.

ÀREA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS

5.1.
5.2.

Llicències d’obres menors. Llicència 2013/40
Ordres d’execució de correccions de deficiències urbanístiques. Expedient
Llicències obres majors 2012/14. Procediment 6625,07,002/13. Procediment
6625,07,003/13
Expedient Llicències obres majors 2012/14
Procediment 6625,07,002/13
Procediment 6625,07,003/13
Llicències d’activitats. Suspensió de procediment 046/2010. Assabentat de baixa
d’activitats
Suspensió de procediment 046/2010

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.3.
5.3.1.
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5.3.2.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

Assabentat de baixa d’activitats
Aprovació del Projecte d’execució per a la reforma parcial de planta soterrani de
la Casa Consistorial
Aprovació de l’expedient de contractació i adjudicació del contracte menor de les
obres de reposició de columnes i lluminàries d’enllumenat públic al C. Rasos de
Peguera (Polígon Industrial Sant Isidre III)
Aprovació de l’expedient de contractació i adjudicació del contracte menor de
subministrament i col·locació de reixes de protecció a la façana posterior del
pavelló
Aprovació de la factura de la contractació de les obres contingudes en la Memòria
de la instal·lació semafòrica carrer German Duran amb Ctra. de Vic
Aprovació de la factura de la contractació menor per la realització dels treballs
necessaris per l’ampliació del vas d’expansió per retenir l’aigua sobrant de la
piscina municipal
Assabentat de la resolució sobre l’atorgament d’autorització per a l’abocament
d’aigües residuals dictada per la Mancomunitat de Municipis del Bages pel
Sanejament
Altes al Registre censal d’animals de companyia
Acord confirmant la disponibilitat dels columbaris del cementiri municipal per a la
seva utilització

6.

ÀREA DE COMERÇ

6.1.

Atorgament de llicència per la participació en el mercat de venda no sedentària
de Torruella respecte a sol·licitud incorporada a llista d’espera

7.

ÀREA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT

7.1.
7.2.

Atorgament de subvencions a entitats culturals 2013
Aprovació de la programació i contractació dels actes de la Festa Major d’Estiu
2013
Aprovació d’un Conveni de col·laboració amb l’entitat De Festa en Festa, per la
Festa Major d’Estiu 2013
Atorgament subvencions a entitats educatives 2013
Assabentar relatiu a la sol·licitud i justificació de la subvenció del Consell
Comarcal del Bages, per a la Formació de persones adultes 2013

7.3.
7.4.
7.5.

8.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, VEÏNATGE I SANITAT

8.1.

Aprovació de la concessió d’ajuda econòmica a diferents usuaris de l’Ebas
municipal
Aprovació de concessió del servei de residència per ingrés de nou usuari
Aprovació de llistats de cobrament de taxes per serveis municipals. Aprovació del

8.2.
8.3.
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8.4.

llistat de cobrament de la taxa per la prestació del servei de Teleassistència.
Aprovació del llistat de cobrament de la taxa per la prestació del servei d’atenció
domiciliària (S.A.D.)
Aprovació del llistat de cobrament de la taxa per la prestació del servei de
Teleassistència
Aprovació del llistat de cobrament de la taxa per la prestació del servei d’atenció
domiciliària (S.A.D.)
Atorgament subvencions a entitats veïnals i socials 2013

9.

ÀREA D’ESPORTS I ENTITATS

9.1.
9.2.

Atorgament subvencions a entitats esportives 2013
Acord relatiu a la renovació dels membres de la Junta Ampa Llar d’Infants Les
Oliveres”

8.3.1.
8.3.2.
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