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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 1 DE JULIOL DE 2013 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
  
I. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 17 de juny de 2013 
II. Donar compte de decrets d’Alcaldia 
1. ÀREA D’ALCALDIA 
1.1. Correspondència i disposicions oficials 
2. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA 
2.1. Declaració de crèdits incobrables respecte els expedients col·lectius presentats per 

l’Organisme de Gestió Tributària            
2.2. Acord que procedeixi en relació a la devolució de la liquidació de l’ICIO de llicències 

d’obres majors demanades per l’empresa Fermac Promocions Immobiliàries 
Industrials SLU 

3. ÀREA DE COMUNICACIÓ, TIC, RECURSOS HUMANS I JOVENTUT 
3.1. Autorització per a la celebració del Corretasques 2013 
4. ÀREA DE PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES 
4.1. Aprovació de l’expedient de contractació i adjudicació del contracte menor de les 

obres de condicionament d’aparcament provisional a l’avinguda Jaume I 
4.2. Aprovació de la certificació número 12 de les obres de construcció de la Biblioteca i 

arxiu municipal i urbanització dels espais exteriors 
4.3. Aprovació de la factura de 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. 

4.4. Aprovació de l’expedient i aprovació del contracte menor de serveis relatiu a les 
tasques de revisió de les modificacions d’instal·lacions del projecte de finalització 
de les obres de construcció de la Biblioteca i arxiu municipal i urbanització dels 
espais exteriors 

4.5. Aprovació de l’expedient de contractació subjecte a regulació harmonitzada, els 
plecs de clàusules administratives particulars i la licitació pel subministrament de 
mobiliari per la nova Biblioteca municipal, mitjançant procediment obert, varis 
criteris d’adjudicació 

4.6. Avanç pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable (àmbit Santa Maria de 
Comabella) 

4.7. Acord que procedeixi en relació a l’escriptura de constitució del canvi de sistema de 
l’entitat urbanística col·laboradora del sector Jardí de la Sagrera (UA5) 

5. ÀREA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS 
5.1. Llicències d’obres menors. Expedients 2013/44, 2013/45, 2013/47, 2013/48, 

2013/49, 2013/50, 2013/51, 2013/53 I 2013/54 
5.1.1. Llicències d’obres menors. Expedient 2013/44 
5.1.2. Llicències d’obres menors. Expedient 2013/45 
5.1.3. Llicències d’obres menors. Expedient 2013/47 
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5.1.4. Llicències d’obres menors. Expedient  2013/48 
5.1.5. Llicències d’obres menors. Expedient 2013/49 
5.1.6. Llicències d’obres menors. Expedient 2013/50 
5.1.7. Llicències d’obres menors. Expedient 2013/51 
5.1.8. Llicències d’obres menors. Expedient 2013/53 
5.1.9. Llicències d’obres menors. Expedient 2013/54 
5.2. Llicències d’obres majors. Expedient 2013-8 
5.3. Llicències d’activitats: actes de control inicial i inspecció; assabentats de baixes 

d’activitats. Acta de control inicial procediment 039/2011. Donar compte d’acta 
d’inspecció procediment 005/2013. Donar compte d’acta d’inspecció procediment 
006/2013. Assabentat de baixes d’activitats procediment 044/2009 

5.3.1. Acta de control inicial procediment 039/2011 
5.3.2. Donar compte d’acta d’inspecció procediment 005/2013 
5.3.3. Donar compte d’acta d’inspecció procediment 006/2013 
5.3.4. Assabentat de baixes d’activitats procediment 044/2009 
5.4. Contracte menor dels treballs de reposició i reforma de les instal·lacions 

d’enllumenat públic als polígons industrials de Santa Anna i El Grau  
5.5. Classificació de les empreses que han presentat oferta en l’expedient de 

contractació mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
únic criteri d’adjudicació millor preu ofertat per a l’adjudicació de les obres 
contingudes en la Memòria valorada de reasfaltat de carrers 2013. 

5.6. Adjudicació del contracte de serveis de redacció del projecte de reducció de riscos 
d’inundabilitat del Torrent Bo al seu pas pel casc antic de Sant Fruitós de Bages, i 
direcció de les obres, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, varis criteris d’adjudicació 

5.7. Aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres de Instal.lació complementària 
protecció solar exterior a l’àrea econòmica de l’edifici de l’Ajuntament   

5.8. Numeració d’un tram del carrer Arquitecte Gaudí de Sant Fruitós de Bages 
5.9. Donar conformitat a l’informe tècnic emès per l’enginyer municipal relatiu a la 

comunicació de ubicació de caixa d’abelles 
6. ÀREA DE MOBILITAT I VIA PÚBLICA 
6.1. Ordre d’execució de neteja de finca particular 
6.2.  Donar compte de l’atorgament de subvenció, per part de Diputació de Barcelona, a 

l’ADF Pla de Bages per la prevenció d’incendis forestals per a l’any 2013 i aprovar 
la despesa de l’Ajuntament corresponent al 10% de la inversió 

7. ÀREA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT 
7.1. Aprovació d’un Conveni de col·laboració amb l’Associació NIU DE PETJADES, per 

la Festa Major d’Estiu 2013 
8. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, VEÏNATGE I SANITAT 
8.1. Aprovar la concessió d’ajuda econòmica a diferents usuaris de l’Ebas municipal 
8.2. Concessió del servei de Teleassistència             
8.3. Acord sobre la aportació extraordinària del Consell Comarcal del Bages per al  

finançament del Servei d’Atenció Domiciliària dependència 2008 
8.4. Justificació subvenció 2012 del Consell Parroquial 
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9. ÀREA D’ESPORTS I ENTITATS 
9.1. Aprovació de l’expedient de contractació i adjudicació del contracte menor de 

subministrament de lona per cortina separadora al pavelló municipal 
9.2. Atorgament Beques Esportives 2013 
9.3. Justificació subvenció 2012 a Club Tennis Manresa 
9.4. Cessions d’espais municipals per a la celebració d’activitats esportives. Autorització 

d’ús del camp de futbol municipal per activitat esportiva. Autorització d’ús del camp 
de futbol de Torruella de Baix per a activitat esportiva  

9.4.1. Autorització d’ús del camp de futbol municipal per activitat esportiva  
9.4.2. Autorització d’ús del camp de futbol de Torruella de Baix per a activitat esportiva  
 


