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DEPARTAMENT : Secretaria 
 
PROCEDIMENT  :  
 

- Núm : 404/2014 
- Nom : Convocatòria de la sessió ordinària de la  Junta de Govern Local de 17 

de març de 2014 
 
 
 
DECRET D’ALCALDIA  
 
Sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 17 
de març de 2014. 
 
DECRETO 
 
Primer. Convocar la Junta de Govern Local per al proper dilluns, 17 de març de 2014, 
a les 10:00 hores, al saló de sessions de la Casa de la Vila. 
 
Segon. Fixar l’ordre del dia de la sessió, el qual queda integrat pels assumptes 
següents: 
 

I. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local celebrada el 3 de març de 2014 

exp. 299/2014 

II. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia exp 196/2014 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

 

  

1. ÀREA D’ALCALDIA   

1.1 Correspondència i disposicions oficials exp 87/2014 

1.2 Acatament de sentencia judicial número 355/2013 dictada 
per la magistrada jutgessa del Jutjat contenciós 
administratiu núm. 14 de Barcelona en recurs contenciós 
administratiu número 203/2011. 

exp 158/2014 

1.3 Reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l'administració - resolució del procediment  

exp 1164/2013 

1.4 Acreditació de l’import econòmic de perjudici sofert a 
efectes de reclamació respecte a danys patits en mobiliari 
urbà respecte a la tramitació de causa seguida per 
presumpte delicte contra la seguretat del trànsit 

exp 433/2014 

1.5 Resolució de l’al·legació de l’expedient sancionador en 
matèria de trànsit (1400000113). 

exp 257/2014 
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1.6 Resolució de l’al·legació de l’expedient sancionador en 
matèria de trànsit (13000000036). 

exp 316/2014 

1.7 Resolució de l’al·legació de l’expedient sancionador en 
matèria de trànsit (1400000057). 

exp 408/2014 

1.8 Resolució de l’al·legació de l’expedient sancionador en 
matèria de trànsit (1400000031) 

exp 447/2014 

1.9 Resolució de l’al·legació de l’expedient sancionador en 
matèria de trànsit (1400000076) 

exp 448/2014 

2 ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA   

2.1 Sol·licituds de bonificació de la taxa per la prestació del 
servei de gestió de residus municipals per ús de la 
deixalleria, 2014 

exp. 291/2014 

2.2 Aprovació del contracte d’edició realització d’un llibre 
sobre la restauració del monestir de Sant Benet de Bages 

Exp 528/2013 

3 ÀREA DE COMUNICACIÓ, TIC, RRHH I JOVENTUT   

3.1 Aprovació de l’assistència a cursos per part de personal 
divers. 

exp 380/2014 

3.2 Aprovació de serveis extraordinaris del personal i 
desplaçaments per raó del servei, corresponent al mes 
de febrer/2014. 

exp. 402/2014 

3.3 Aprovació convocatòria i bases pel nomenament interí de 
dues places d’auxiliar de biblioteca, fins a la cobertura 
definitiva de les places. 

exp. 390/2014 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 

  

4 ÀREA DE PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES   

4.1 Aprovació definitiva de la modificació de rasants del 
Projecte d’Urbanització de la Unitat d’Actuació 18-A – La 
Serreta II. 

exp 439/2014 

5 ÀREA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS   

5.1 Llicència d’obres menors 2014/270 exp 270/2014 

5.2 Llicència d’obres menors 2014/311 exp 311/2014 

5.3 Llicència d’obres menors 2014/347 exp 347/2014 

5.4 Llicència d’obres menors 2014/351 exp 351/2014 

5.5 Llicència d’obres menors 2014/362 exp 362/2014 

5.6 Llicència d’obres menors 2014/434 exp 434/2014 

5.7 Llicència d’obres menors 2013/711 exp 711/2014 

5.8 Llicència d'obres 2013/1103 exp 1103/2013 

5.9 Llicència d’obres majors 2010/30 exp 278/2014 

5.10 Llicència de canvi d’ús i obres en sòl no urbanitzable exp 720/2013 

5.11 Ordre d’execució al carrer Circumval·lació, 11 exp 786/2013 

5.12 Llicència de Primera Ocupació 2014/284 exp 284/2014 

5.13 Proposta de configuració com a comissió informativa de 
caràcter especial de la comissió per l’estudi i elaboració 
de polítiques d’habitatge 

exp 120/2014 

5.14 Assabentat de comunicació de modificació no substancial exp 60/2014 
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de l’activitat 

5.15 Assabentar del canvi de titularitat exp 93/2014 

5.16 Assabentar del canvi de titularitat exp 115/2014 

5.17 Assabentar del canvi de titularitat exp 746/2013 

5.18 Assabentar del canvi de titularitat exp 747/2013 

5.19 Tenir per desistida una comunicació de canvi de titularitat exp 312/2013 

5.20 Tenir per desistida una comunicació de cessament de 
l’activitat 

exp 312/2013 

5.21 Modificació no substancial de la llicència ambiental exp 356/2014 

5.22 Renovació de l’informe favorable respecte heliport 
eventual a les instal•lacions del parc de bombers 

 368/2014 

6 ÀREA DE MOBILITAT I VIA PÚBLICA   

6.1 Instal·lació de placa de gual al carrer Sallent 38-44, onze 
places. 

exp 212/2014 

6.2 Instal·lació de placa de gual al carrer Sallent 38-44, cinc 
places. 

exp 213/2014 

7 ÀREA DE MEDI AMBIENT I INDÚSTRIA   

7.1 Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona per ajuts corresponents a la línia de suport 
“finançament dels plans locals d’ocupació” (Fase 1). 

exp 5/2014 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 

  

8 ÀREA D’ESPORTS I ENTITATS   

8.1 Ús del pavelló d’esports i el camp de futbol municipal, per 
la celebració del XVII è. Torneig de Pasqua Paidos 2014. 

exp 329/2014 

8.2 Autorització de celebració de l’activitat Terra de maquis 
(volta al Bages amb BTT) al seu pas pel terme de 
municipal. 

exp 333/2014 

8.3 Autorització de celebració de la Caminada de Viladordis i 
la VI Cursa de muntanya Barraques de Vinya, al seu pas 
pel terme de municipal. 

exp 372/2014 

8.4 Autorització celebració II Caminada popular Apagafums – 
Navarcles, al seu pas pel terme de municipal. 

exp 400/2014 

9 ÀREA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT   

9.1 Ús de la pista coberta de l’escola Monsenyor Gibert, per 
realitzar un dinar de germanor. 

exp 145/2014 

9.2 Celebració de la V Trobada de cotxes clàssics i calçotada 
popular. 

exp 262/2014 

9.3 Assabentar a la Junta de Govern Local del tràmit 
d’audiència relatiu a l’itinerari i als punts de parada del 
servei transport escolar amb reiteració d’itinerari entre 
Castellgalí i Sant Fruitós de Bages. 

exp 421/2014 

 
 
 

9.4 Assabentar a la Junta de Govern Local del tràmit exp 422/2014 
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d’audiència relatiu a l’itinerari i als punts de parada del 
servei transport escolar amb reiteració d’itinerari entre 
Castellbell i el Vilar i Sant Fruitós de Bages. 

9.5 Assabentar a la Junta de Govern Local del tràmit 
d’audiència relatiu a l’itinerari i als punts de parada de 
serveis de transport escolar entre Manresa i Santpedor. 

exp 261/2014 

10 ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, VEÏNATGES I 
SANITAT 

  

10.1 Concessió del servei d'atenció domiciliària (S.A.D) exp 384/2014 

10.2 Condició de beneficiaris de la prestació del servei de 
teleassistència. 

exp 435/2014 

10.3 Concessió d’ajuda econòmica d’urgència social a 
diferents usuaris de l’Ebas municipal 

exp 451/2014 

10.4 Aprovació i adjudicació del contracte menor per la 
prestació del servei de prevenció i control de la 
legionel·losi. 

exp 453/2014 

10.5 Aprovació i adjudicació del contracte menor per la 
prestació del servei de control de plagues en edificis i 
instal·lacions municipals i desratització del casc urbà i de 
tot el terme municipal. 

exp 456/2014 

 
 
Tercer. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan 
titular legal de la competència  en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 

 
Sant Fruitós de Bages,  
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, disposa 
Santiago González Castellanos, vicesecretari, dóna fe  
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