AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

JUNTA DE GOVERN LOCAL 16/09/2013
ORDRE DEL DIA
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern celebrada el 2
de setembre de 2013
II.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
1.
ÀREA D’ALCALDIA
1.1.
Correspondència i disposicions oficials
2.
ÀREA DE COMUNICACIO TIC RECURSOS HUMANS I JOVENTUT
2.1.
Aprovació de l’assistència a cursos per part de personal divers
2.2.
Autorització d’una comissió de serveis a l’agent de la policia local Sr. Manel
López García
2.3.
Deixar sense efectes l’acord de la Junta de Govern Local de data 04.02.2013 de
canvi d’horari de jornada laboral d’un membre de la plantilla de l’Ajuntament
2.4.
Aprovació de diversos convenis de pràctiques d’alumnes per realització de
pràctiques a la llar d’infants municipal
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
3.
ÀREA DE PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES
3.1.
Reiteració de l’acord de la Junta de Govern Local de 6 de maig de 2013 i atorgar
una pròrroga del termini d’un mes perquè presentin documentació. Requerir a la
Junta de Compensació perquè en el termini de 15 dies dipositin la documentació
sol·licitada per tal de poder realitzar la revisió i fiscalització del compte de
liquidació definitiu
3.2.
Polígon d’actuació Les Escoles. Aprovació de la factura corresponent al mes
d’agost de la 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 de
certificació 1 i 2 de les factures corresponents de les obres contingudes en el
Projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística Les Escoles.
3.2.1. Aprovació de la factura corresponent al mes d’agost de la 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
3.2.2. Aprovació de certificació 1 i 2 de les factures corresponents de les obres
contingudes en el Projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística Les
Escoles
3.3.
Aprovació del document tècnic anomenat Projecte modificat de les instal·lacions
del projecte d’execució de la Biblioteca i arxiu municipal, i urbanització dels
espais exteriors, i aprovació de la factura corresponent als treballs de redacció
de l’esmentat document tècnic
3.4.
Aprovació de l’adjudicació del contracte menor de serveis per a la redacció del
Projecte per les obres d’urbanització del tram de l’Avinguda de Sant Joan, entre
el carrer de Ramon y Cajal i el carrer d’Eugeni d’Ors
I.
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ÀREA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS
Llicències d’obres majors: atorgaments. Llicència d’obres majors 2013/7.
Llicència d’obres majors 2013/10
Llicència d’obres majors 2013/7
Llicència d’obres majors 2013/10
Llicències d’obres menors: atorgaments. Llicència d’obres menors 2013/58.
Llicència d’obres menors 2013/63. Llicència d’obres menors 2013/65. Llicència
d’obres menors 2013/66.
Llicència d’obres menors 2013/58
Llicència d’obres menors 2013/63
Llicència d’obres menors 2013/65
Llicència d’obres menors 2013/66
Aprovació de certificació 1 i de la factura corresponent a les obres contingudes
en el projecte executiu d’obres locals ordinàries anomenat “Projecte d’adequació
d’oficines municipals”
Aprovació de la certificació 1 i de la factura corresponent a les obres de reposició
i reforma de les instal·lacions d’enllumenat públic als polígons industrials de
Santa Anna i el Grau
Modificació del contracte de les obres de construcció de passos elevats a
diferents indrets del municipi de Sant Fruitós de Bages i l’aprovació de la
certificació 1 i única
Aprovació de la certificació 1 i única i de l’acta de recepció del contracte menor
de les obres de condicionament d’aparcament provisional a la carretera de Vic
número 75
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
ÀREA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT
Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives i
tècniques, mitjançant procediment negociat i tramitació urgent de
subministrament de càtering per a la Llar d’Infants Les Oliveres i servei de
monitors/cuidadors del menjador escolar
Denegació devolució quota matrícula de la Llar d’Infants Les Oliveres 2013-2014
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, VEÏNATGES I SANITAT
Concessió d’ajuda econòmica a diferents usuaris de l’Ebas municipal
Concessió d’ajuda econòmica per llibres i material escolar
Concessió d’ajuda econòmica per activitats extraescolars
Concessió del servei de teleassistència
Renovació de targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
Drets funeraris. Concessió de drets funeraris. Expedició de duplicat de títol de
concessió de drets funeraris
Concessió de drets funeraris
Expedició de duplicat de títol de concessió de drets funeraris
ÀREA D’ESPORTS I ENTITATS
Aprovació de la despesa i programa d’activitat física per a la gent gran, curs
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7.2.
7.3.

2013-2014
Aprovació autorització celebració 6a. prova Anbaso xc i 1a. Anbaso Kids de BTT
Autorització ús d’instal·lacions del camp de futbol de Torruella de Baix per part
de l’Associació Llatinoamericana 10 de març
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