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JUNTA DE GOVERN LOCAL 18/11/2013 

 
ORDRE DEL DIA 

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

4 de novembre 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 D’ECONOMIA I HISENDA 
2.1 Aprovació del contracte menor de serveis per a la prospecció dels polígons 

industrials de Sant Fruitós de Bages 
2.2 Contracte menor per l’edició, maquetació i impressió dels calendaris per l’any 2014 
2.3 Acord sobre instàncies presentades referents a les liquidacions pendents de les 

obres de soterrament de la línia elèctrica del carrer Puigmal al polígon Sant Isidre 
de Sant Fruitós de Bages (Fases I i II) i aprovació del fraccionament del deute 

3. ÀREA DE COMUNICACIÓ, TIC, RRHH I JOVENTUT 
3.1 Col·laboració per a la utilització dels webservices del Servei Meteorològic de 

Catalunya 
3.2 Aprovació de serveis extraordinaris del personal i desplaçaments per raó del servei 

corresponent al mes d’ Octubre de 2013 
 ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
4. ÀREA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS 
4.1 Llicència d’obres majors: expedient 2013/16 
4.2 Llicència de primera ocupació: expedient 2013/4 
4.3 Aprovació de la certificació 1 i única i de l’acta de recepció del contracte menor de 

les obres contingudes en la Memòria valorada “Proposta passos de vianants elevats 
any 2013” carrer Joan XXIII entre carrers Jacint Verdaguer i Padró 

4.4 Aprovació de certificació 1 i única i factura per les obres de reposició de columnes i 
lluminàries d’enllumenat públic al C. Rasos de Peguera 

4.5 Aprovació del contracte menor pels treballs per la instal·lació dels vidres de 
tancament a la façana posterior del pavelló municipal 

4.6 Aprovació del contracte menor pels treballs de reposició del dipòsit acumulador 
d’aigua calenta sanitària dels vestidors del camp de futbol municipal 

4.7 Configuració de la servitud de pas i procés de constitució a partir de la seva 
formalització en escriptura pública 

4.8 Contracte menor per l’adjudicació de les obres de tancament de parcel•les de 
l’Ajuntament 

5. ÀREA DE MOBILITAT I VIA PÚBLICA 
5.1 Aprovació del contracte menor per la contractació del servei pel software de gestió 

de les incidències a la via pública anomenat “Repara tu Ciudad” 
6. ÀREA DE COMERÇ   
6.1 Obertura de període d’informació pública per la presentació de sol·licituds de canvi 
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de dates per l’any 2014 
6.2 Manteniment de la ubicació actual del lloc de celebració del mercat setmanal de 

venda no sedentària a Torruella de Baix 
 ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES 
7. ÀREA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT 
7.1 Sol·licitud d’ús de la Plaça de l’Església per a la celebració de la Fira de Santa 

Llúcia 
7.2 Assabentar sobre l’atorgament de subvenció de la Diputació de Barcelona, 

corresponent a la programació estable de difusió artística de caràcter professional 
(ODA) per al 2n. semestre 2013 

7.3 Aprovació del padró del preu públic corresponent al Taller de memòria (1r. Trimestre 
i matrícula) de l’escola adults 2013-2014 

 
 
 
 
 
 


