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JUNTA DE GOVERN LOCAL 29/07/2013 
 

ÍNDEX DE TEMES 
 

 
I. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 15 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. Acatament de sentència procediment ordinari número 193/2010  
1.3. Donar compte de la resolució parcial de la convocatòria d’ajuts econòmics del 

catàleg de serveis 2013 aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de 27 de juny de 2013 

2. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA 
2.1. Modificació de crèdit número 004/2013 del pressupost municipal 2013 
3. ÀREA DE COMUNICACIÓ, TIC, RECURSOS HUMANS I JOVENTUT 
3.1. Conformitat respecte a document d’especificacions elaborat per l’Oficina 

d’Assistència en Administració Electrònica de la Diputació de Barcelona 
 ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
4. ÀREA DE PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES 
4.1. Sol·licitud de la junta de compensació del Pla parcial Carretera de Berga 1 

subsector 2 en relació a les obligacions pendents per de tal de finalitzar la gestió 
del Pla parcial 

4.2. Aprovació de la factura de la direcció de les obres, la coordinació de seguretat i 
salut i el control de qualitat de construcció de la Biblioteca i l’arxiu municipal i 
urbanització dels espais exteriors 

4.3. Aprovació de la certificació número 13 de les obres de construcció de la Biblioteca 
i arxiu municipal i urbanització dels espais exteriors 

4.4. Aprovar els documents de cessió d’instal•lacions a favor d’Endesa Distribución 
Eléctrica, S.L. relatius a les obres de construcció de la Biblioteca i arxiu municipal 

5. ÀREA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS 
5.1. Llicències de parcel·lació (INCASÒL)  
5.2. Llicències d’obres majors. Atorgament de llicència d’obres majors 2013/4. 

Atorgament de llicència d’obres majors 2013/6. Declaració de caducitat de 
llicència d’obres majors 2009/5 

5.2.1. Atorgament de llicència d’obres majors 2013/4 
5.2.2. Atorgament de llicència d’obres majors 2013/6 
5.2.3. Declaració de caducitat de llicència d’obres majors 2009/5 
5.3. Llicències d’obres menors. Atorgament de llicència d’obres menors 2013/55. 

Atorgament de llicència d’obres menors 2013/56. Atorgament de llicències d’obres 
menors 2013/57. 

5.3.1. Atorgament de llicència d’obres menors 2013/55 
5.3.2. Atorgament de llicència d’obres menors 2013/56 
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5.3.3. Atorgament de llicència d’obres menors 2013/57 
5.4. Llicències d’activitats. Atorgament de llicència ambiental 042/2011. Comunicació 

de llicència ambiental 005/2012. Canvi de titularitat 010/2013. Canvi de titularitat 
011/2013. Donar conformitat a acta d’inspecció  vinculada a l’expedient núm. 
671.(A).07.037/05A  

5.4.1. Atorgament de llicència ambiental 042/2011 
5.4.2. Comunicació de llicència ambiental 005/2012 
5.4.3. Canvi de titularitat 010/2013 
5.4.4. Canvi de titularitat 011/2013 
5.4.5. Donar conformitat a acta d’inspecció  vinculada a l’expedient núm. 

671.(A).07.037/05A 
5.5. Aprovació de l’expedient de contractació i adjudicació del contracte menor de 

subministrament i col·locació d’una tanca en els espais destinats actualment a pati 
d’esbarjo de l’escola CEIP Pla del Puig   

5.6. Aprovació de la factura relativa al contracte menor de serveis per la redacció del 
projecte executiu d’obres locals ordinàries anomenat “Projecte d’adequació 
d’oficines municipals”  

5.7. Aprovació de l’expedient de contractació i adjudicació del contracte menor de les 
obres contingudes en el projecte executiu d’obres locals ordinàries anomenat 
“Projecte d’adequació d’oficines municipals” 

6. ÀREA DE COMERÇ 
6.1. Renuncia a llicència per ocupació del domini públic amb motiu de la celebració del 

mercat de venda no sedentària dels dimarts (C. Eugeni d’Ors – Carretera de Vic) 
 ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
7. ÀREA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT 
7.1. Aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages per al projecte d’hort ecològic d’atenció educativa a la 
diversitat de l’alumnat d’educació secundària del municipi, en el marc dels 
programes de diversificació curricular 

8. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, VEÏNATGES I SANITAT 
8.1. Aprovar la concessió d’ajuda econòmica a diferents usuaris de l’Ebas municipal 
8.2. Acord proposant la concessió del servei de Teleassistència              
 
 


