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“ ORDRE DEL DIA JUNTA DE GOVERN LOCAL 15.07.2013 

 
   
I. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada l’1 de juliol de 2013 
II. Donar compte de decrets d’Alcaldia 
 ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
1. ÀREA D’ALCALDIA 
1.1. Correspondència i disposicions oficials 
1.2. Autorització de despesa respecte al cost de dictamen sol·licitat en procediment 

judicial 
2. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA 
2.1. Aprovació de serveis extraordinaris del personal i desplaçaments corresponent al 

mes de juny de 2013 
3. ÀREA DE COMUNICACIÓ, TIC, RECURSOS HUMANS I JOVENTUT 
3.1. Programa PIDCES. Finalització de contracte de treballador assignat a programa 

PIDCES. Nomenament com a funcionari interí per programa “Informació i 
dinamització de l’Àrea de Joventut i programa PIDCES” 

3.1.1. Finalització de contracte de treballador assignat a programa PIDCES 
3.1.2. Nomenament com a funcionari interí per programa “Informació i dinamització de 

l’Àrea de Joventut i programa PIDCES” 
3.2. Aprovació de l’assistència a cursos per part de personal divers 
3.3. Processos selectius declarats deserts. Declaració de desert de procés selectiu per 

la provisió interina d’una plaça de sergent fins a la cobertura definitiva de la plaça. 
Declaració de desert del procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de 
treballadores familiars per cobrir possibles baixes o vacants 

3.3.1. Declaració de desert de procés selectiu per la provisió interina d’una plaça de 
sergent fins a la cobertura definitiva de la plaça 

3.3.2. Declaració de desert del procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de 
treballadores familiars per cobrir possibles baixes o vacants 

3.4. Auxili als serveis administratius per part de la Policia Local durant el període de 
vacances de l’Agutzil de l’Ajuntament 

 ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
4. ÀREA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS 
4.1. Llicències d’obres menors. Aprovació de llicència 2013/46 
4.2. Aprovació de l’expedient de contractació i adjudicació del contracte menor de les 

obres d’adequació i reforma dels banys del teatre casal cultural 
4.3. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut per les obres de reposició i reforma de les 

instal•lacions d’enllumenat públic als polígons industrials de Santa Anna i el Grau 
4.4. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres relacionades amb la Memòria 

Tècnica d'execució de la Instal•lació de diòxid de clor a l’ETAP- Fase 2 
4.5. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut per les obres de condicionament 

d’aparcament provisional a la carretera de Vic número 75 
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4.6. Plans de reposicions i millores en instal•lacions d’abastament i clavegueram 2012 i 
2013. Aprovació de factura i certificació d’Aigües de Manresa, SA executada en el 
marc dels Plans de reposicions i millores 2012 en instal•lacions d’abastament i 
clavegueram. Aprovació de factures i certificacions d’Aigües de Manresa, SA 
executades en el marc dels Plans de reposicions i millores 2013 en instal•lacions 
d’abastament i clavegueram 

4.6.1. Aprovació de factura i certificació d’Aigües de Manresa, SA executada en el marc 
dels Plans de reposicions i millores 2012 en instal•lacions d’abastament i 
clavegueram 

4.6.2. Aprovació de factures i certificacions d’Aigües de Manresa, SA executades en el 
marc dels Plans de reposicions i millores 2013 en instal•lacions d’abastament i 
clavegueram 

 ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
5. ÀREA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT 
5.1. Aprovació de la celebració del nou contracte de lloguer del Teatre Casal Cultural i 

extinció de mutu acord del contracte de lloguer existent 
5.2. Assabentats sobre peticions de subvencions a altres administracions. Assabentar 

sobre la sol•licitud a la convocatòria de subvencions, dins la programació estable 
d’activitats culturals de caràcter professional d’arts escèniques i música de la 
Generalitat de Catalunya. Assabentar sobre la sol•licitud de subvenció de la 
Diputació de Barcelona, corresponent a la programació estable de difusió artística 
de caràcter professional (ODA) per al segon semestre de 2013 

5.2.1. Assabentar sobre la sol•licitud a la convocatòria de subvencions, dins la 
programació estable d’activitats culturals de caràcter professional d’arts escèniques 
i música de la Generalitat de Catalunya 

5.2.2. Assabentar sobre la sol•licitud de subvenció de la Diputació de Barcelona, 
corresponent a la programació estable de difusió artística de caràcter professional 
(ODA) per al segon semestre de 2013 

5.3. Autorització per a la celebració d’un programa de concerts al Mas de Sant Iscle 
5.4. Aprovació de les bases i la convocatòria per l’atorgament d’ajuts per al menjador 

escolar de la Llar d’infants Les Oliveres 
6. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, VEÏNATGE I SANITAT 
6.1. Ajuts econòmics a usuaris de l’EBAS municipal. Aprovar la concessió d’ajuda 

econòmica a diferents usuaris de l’EBAS municipal. Assabentar del control d’ajuts 
individualitzats i justificació dels ajuts individuals atorgats a diferents usuaris de 
l’EBAS municipal 

6.1.1 Aprovar la concessió d’ajuda econòmica a diferents usuaris de l’EBAS municipal 
6.1.2. Assabentar del control d’ajuts individualitzats i justificació dels ajuts individuals 

atorgats a diferents usuaris de l’EBAS municipal 
6.2. Aprovació del llistat de cobrament de la taxa per la prestació del servei d’atenció 

domiciliària (SAD) 
6.3. Aprovació del llistat de cobrament de la taxa per la prestació del servei de 

Teleassistència 
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6.4. Aprovar la concessió de targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat 
6.5. Assabentar de les peticions de certificats sobre percepció de rendes i altres ajudes 

en el tràmit de les sol•licituds en el programa “Prepara’t” davant la OTG de 
Manresa 

6.6. Sol•licituds d’ús de material municipal i espais públics per a celebracions. Petició 
de material municipal i via pública per a la celebració de la Festa Major de Pineda 
de Bages. Sol•licitud de material municipal i ocupació d’espais municipals per a la 
celebració de la Festa Major de Les Brucardes. Sol•licitud d’ús de material 
municipal i material municipal per a la celebració del sopar de la Carmanyola 
organitzat per l’AVV Torre Sanmartí 

6.6.1. Petició de material municipal i via pública per a la celebració de la Festa Major de 
Pineda de Bages 

6.6.2. Sol•licitud de material municipal i ocupació d’espais municipals per a la celebració 
de la Festa Major de Les Brucardes 

6.6.3. Sol•licitud d’ús de material municipal i material municipal per a la celebració del 
sopar de la Carmanyola organitzat per l’AVV Torre Sanmartí 

6.7. Drets funeraris. Atorgament de canvi de titularitat de drets funeraris. Expedició de 
duplicat de títol de concessió de drets funeraris 

6.7.1. Atorgament de canvi de titularitat de drets funeraris 
6.7.2. Expedició de duplicat de títol de concessió de drets funeraris 
7. ÀREA D’ESPORTS I ENTITATS 
7.1. Declaració de desistiment en la sol•licitud d’ús del Pavelló d’esports municipal per 

part de La Masia Group SCP.”  

 


