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JUNTA DE GOVERN LOCAL 21/10/2013 
 

ORDRE DEL DIA  
 
I. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el 

7 d’octubre 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 Anul·lació de liquidacions per confirmació de transmissió de la titularitat 
2. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA  
2.1 Aprovació del canvi de subjecte passiu respecte la liquidacions de les quotes 

urbanístiques corresponents a les obres de dipòsits de capçalera de les finques 49 
i 52.2 del sector residencial est 

2.2 Aprovació ajornament del pagament de la liquidació tributària núm. 1326000064 
sol·licitat per  ALIMENTOS CONGELADOS FRIMAN S.A 

2.3 Petició de beneficis tributaris de la Taxa de recollida d’escombraries 
2.4 Aprovació de serveis extraordinaris del personal i desplaçaments per raó del servei 

corresponent al mes de Setembre/2013 
3. ÀREA DE COMUNICACIÓ, TIC, RECURSOS HUMANS I JOVENTUT 
3.1 Aprovació de l’assistència a cursos per part de personal divers 
3.2 Reingrés al servei actiu de la Sra. Rosa Camprubí i Miró, funcionaria de la 

Corporació en situació administrativa d’excedència voluntària 
3.3 Contracte menor de serveis per la formació de l’ús del programari SIGEP-RRHH 

mòdul de gestió de personal 
3.4 
 

Aprovació d’un conveni de pràctiques d’una alumna de l’IES obert de Catalunya a 
la Residència municipal d’avis 

 ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
4. ÀREA DE PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES  
4.1 Aprovació com a obra d’urbanització anticipada de la separata del projecte 

d’urbanització del sector est 
4.2 Aprovació del contracte menor de serveis per la redacció dels documents 

necessaris per a l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general en 
l’àmbit de Pineda IV i per l’aprovació inicial de la Modificació puntual de sistemes 
d’espais lliures i d’equipaments del PGOU a Pineda de Bages i a Torruella de Baix 

5. ÀREA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS  
5.1 Llicències d’obres majors: atorgaments. Expedients 2013-5 i 2013-14. Correccions 

d’errades materials en atorgament de llicències d’obres majors: expedient 2013/7 
5.1.1 Llicència d’obres majors. Expedient 2013-5 
5.1.2 Llicència d’obres majors. Expedient 2013-14 
5.1.3 Correccions d’errades materials en atorgament de llicències d’obres majors: 

expedient 2013/7 
5.2 Llicències d’obres menors: atorgaments. Expedients 2013-52, 2013-73, 2013-75, 
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2013-76 i 2013-80.  
5.2.1 Llicència d’obres menors. Expedient 2013-52 
5.2.2 Llicència d’obres menors. Expedient 2013-73 
5.2.3 Llicència d’obres menors. Expedient 2013-75 
5.2.4 Llicència d’obres menors. Expedient 2013-76 
5.2.5 Llicència d’obres menors. Expedient 2013-80 
5.3 Aprovació de certificació 2 i de la factura i acta de recepció corresponent a les 

obres d’adequació d’oficines municipals 
5.4 Aprovació de la factura corresponent a les obres de reforç de paviment al pont 

d’accés del parc de l’Agulla i al carrer Sallent 
5.5 Aprovació de la factura corresponent a les obres de reforç de paviment situat en 

dos trams de la carretera de les Brucardes 
6. ÀREA DE MOBILITAT I VIA PUBLICA 
6.1 Aprovació de la despesa pels treballs realitzats dins del Programa de manteniment 

i inversions del pla municipal de prevenció d’incendis forestals per al 2013 
6.2 Aprovació de les despeses corresponents a l’any 2013 del conveni de col·laboració 

amb la Diputació de Barcelona, l’ADF i els ajuntaments de Manresa i Sant Joan de 
Vilatorrada, per la participació al pla d’informació i vigilància contra els incendis 
forestals 

7. ÀREA DE MEDI AMBIENT I INDUSTRIA 
7.1 Aprovació del contracte menor de serveis per la redacció del pla d’ambientalització 

d’esdeveniments promoguts per l’Ajuntament 
7.2 Aprovació del Projecte per la instal·lació d’una caldera de biomassa al pavelló 

municipal 
8. ÀREA DE COMERÇ 
8.1 Pròrroga de llicències vigents i incoació del procediment per atorgament de 

llicències d’ocupació de domini públic en espais vacants 
 ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES 
9. ÀREA DE CULTURA FESTES I ENSENYAMENT 
9.1 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 390; comunicació a la intervenció de la 

subvenció atorgada i justificació 
9.2 Aprovació de la despesa i pagament de 25.218,66 €, aportació que pertoca pagar 

a l’ajuntament per a l’aula associada de música de l’Escola de música i arts 
Navarcles-Sant Fruitós, curs 2012-2013 

9.3 Aprovació del padró del preu públic corresponent al Curs Informàtica nivell 0 
escola adults 2013-2014 

9.4 Resolució convocatòria per atorgament d’ajuts “Suport al servei de menjador  
escolar de la Llar d’Infants Les Oliveres 2013” 

9.5 Donar compte de l’escrit de Transbages, SL referent al transport escolar 2013-
2014 

10 ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, VEÏNATGES I SANITAT 
10.1 Ajuts econòmics. 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 
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10.1.1 Concessió d’ajuda econòmica a diferents usuaris de l’Ebas municipal 
10.1.2 Concessió d’ajuda econòmica per llibres i material escolar 
10.1.3 Concessió d’ajuda econòmica per activitats extraescolars 
10.2 Concessió servei de teleassistència 
10.3 Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a ajuts 

socials destinats a les famílies en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 

11. ÀREA D’ESPORTS I ENTITATS 
11.1 Autorització celebració cursa La Navarclina, al seu pas pel terme municipal 
11.2 Ús instal·lacions municipals del camp de futbol i pavelló d’esports 
 


