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JUNTA DE GOVERN LOCAL 07/10/2013. ORDRE DEL DIA 

 
I. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada 

el 16 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 
1.2 Aprovació d’actuacions de recurs material i comunicació d’actuacions a impulsar 

per part de la Diputació de Barcelona 
1.3 Resolució respecte a reclamació de responsabilitat patrimonial en base a 

valoració efectuada per l’INSS 
2. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA 
2.1 Aprovació de l’adjudicació del contracte menor de servei per la consergeria de 

l’escola de música 
2.2 Aprovació de l’expedient de contractació i adjudicació del contracte menor de 

subministrament per gasoil per la calefacció del pavelló municipal 
2.3 Aprovació de la liquidació en concepte de subministrament d’aigua i energia 

corresponent al servei de bar de les Piscines municipals de la temporada 2013 
2.4 Sol·licitud de pròrroga de subvenció per a la contractació d’un Agent d’Ocupació 

i Desenvolupament Local i aprovació de documentació tècnica 
3. ÀREA DE COMUNICACIÓ, TIC, RECURSOS HUMANS I JOVENTUT 
3.1 Aprovació de l’assistència a cursos per part de personal divers 
 ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
4. ÀREA DE PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES 
4.1 Contracte menor de serveis pell treballs de valoració de l’establiment de drets de 

superfície de 11 parcel·les del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge 
5. ÀREA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS 
5.1 Llicències d’obres majors: Sol·licitud de llicència de primera ocupació: expedient 

2013/5 
5.2 Llicències d’obres menors: atorgaments. Expedients 2013/69, 2013/70, 2013/71, 

2013/72, 2013/74 i 2013/79. Desistiment de llicència d’obra menor: expedient 
2013/59. Ordre d’execució: procediment 6625,07,003/13. Correccions d’errades 
materials en atorgaments de llicències d’obres menors: Expedients 2013/42 i 
2013/43.   

5.2. Llicència d’obres menors: atorgament. Expedient 2013/69 
5.2.1 Llicència d’obres menors: atorgament. Expedient 2013/70 
5.2.2 Llicència d’obres menors: atorgament. Expedient 2013/71 
5.2.3 Llicència d’obres menors: atorgament. Expedient 2013/72 
5.2.4 Llicència d’obres menors: atorgament. Expedient 2013/74 
5.2.5 Llicència d’obres menors: atorgament. Expedient 2013/79 
5.2.6 Desistiment de llicència d’obra menor: expedient 2013/59 
5.2.7 Ordre d’execució: procediment 6625,07,003/13 
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5.2.8 Correccions d’errades materials en atorgaments de llicències d’obres menors: 
Expedients 2013/42 i 2013/43 

5.2.8.1 Correcció d’errada material en atorgament de llicència d’obres menors: 
Expedients 2013/42 

5.2.8.2 Correcció d’errada material en atorgament de llicència d’obres menors: 
Expedients 2013/43 

5.3 Llicències d’activitats. Assabentat de canvi no substancial 2013/0104. 
Assabentat de canvi no substancial 2013/0106 

5.3.1 Assabentat de canvi no substancial 2013/0104 
5.3.2 Assabentat de canvi no substancial 2013/0106 
5.4 Aprovació de l’expedient de contractació i adjudicació del contracte menor per 

l’execució de la segona fase de les obres compreses en la memòria valorada de 
millora de l’enllumenat públic al carrer Bon Temps (urbanització Les Brucardes) 

5.5 Contracte menor del servei de manteniment d eles instal·lacions tèrmiques de la 
residència d’avis 

5.6 Aprovació de certificació 2 i última de la factura i de l’acta de recepció 
corresponent a les obres de reposició i reforma de les instal·lacions d’enllumenat 
públic als polígons industrials de Santa Anna i el Grau 

5.7 Plans de reposició i millores en instal·lacions d’abastament i clavegueram. 
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 certificacions i actes de recepció dels treballs 
executats per Aigües de Manresa, SA, en el marc dels Plans de reposicions i 
millores 2013 en instal·lacions d’abastament i clavegueram 

5.7.1 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.  

5.7.2 Aprovació de certificacions i actes de recepció dels treballs executats per Aigües 
de Manresa, SA, en el marc dels Plans de reposicions i millores 2013 en 
instal·lacions d’abastament i clavegueram 

5.8 Aprovació de l’acta de recepció del contracte de les obres de construcció de 
passos elevats a diferents indrets del municipi de Sant Fruitós de Bages 

 ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES 
6. ÀREA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT 
6.1 Justificació de convenis culturals. Assabentat dels comptes presentats per 

l’entitat DE FESTA EN FESTA justificatives del conveni subscrit per a la 
col·laboració amb la Festa Major d’Estiu 2013. Assabentat dels comptes 
presentats per l’entitat Associació NIU DE PETJADES justificatives del conveni 
subscrit per a la col·laboració amb la Festa Major d’Estiu 2013 

6.1.1 Assabentat dels comptes presentats per l’entitat DE FESTA EN FESTA 
justificatives del conveni subscrit per a la col·laboració amb la Festa Major 
d’Estiu 2013 

6.1.2 Assabentat dels comptes presentats per l’entitat Associació NIU DE PETJADES 
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justificatives del conveni subscrit per a la col·laboració amb la Festa Major 
d’Estiu 2013 

6.2 Reconeixement de tarifa reduïda de la quota mensual de la Llar d’Infants les 
Oliveres 2013-2014 

7. ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, VEÏNATGES I SANITAT 
7.1 Concessió d’ajuts econòmics. Concessió d’ajuda econòmica a diferents usuaris 

de l’Ebas municipal. Concessió d’ajuda econòmica per llibres i material escolar. 
Assabentar del control d’ajuts individualitzats i justificació dels ajuts 
individualitzats atorgats a diferents usuaris de l’EBAS municipal 

7.1.1 Concessió d’ajuda econòmica a diferents usuaris de l’Ebas municipal 
7.1.2 Concessió d’ajuda econòmica per llibres i material escolar 
7.1.3 Assabentar del control d’ajuts individualitzats i justificació dels ajuts 

individualitzats atorgats a diferents usuaris de l’EBAS municipal 
7.2 Assabentar de les peticions de certificats sobre la percepció de rendes i altres 

ajudes en el tràmit de la sol·licitud en el programa PREPARA’T davant la OTG 
de Manresa 

7.3 Dació de compte del Decret d’Alcaldia núm. 316  
7.4 Concessió de targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat 
7.5 Donar compte de l’informe de les activitats de vigilància i control sanitari dels 

establiments aliment taris realitzades per Servei de Salut Pública de la Diputació 
de Barcelona 

7.6 Contracte menor de serveis pe control de la població de coloms al municipi 
7.7 Drets funeraris. Sol·licitud d’autorització de trasllat de restes. Sol·licitud de 

col·locació de làpida 
7.7.1 Sol·licitud d’autorització de trasllat de restes 
7.7.2 Sol·licitud de col·locació de làpida 
8. ÀREA D’ESPORTS I ENTITATS 
8.1 Justificació de beques esportives 2013 
8.2 Donar compte de l’informe de vigilància i control de les piscines d’ús públic 

realitzat per la Diputació i donar trasllat del mateix als titulars de les instal•lacions 
a fi procedeixin a realitzar les mesures correctores proposades al mateix informe 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


