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DEPARTAMENT : Secretaria 
 
PROCEDIMENT  :  

- Núm : 710/2014 
- Nom : Convocatòria de la sessió ordinària de la  Junta de Govern Local de 19 

de maig de 2014 
 
 
DECRET D’ALCALDIA  
 
Sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 19 
de maig de 2014. 
 
DECRETO 
 
Primer. Convocar la Junta de Govern Local per al proper dilluns, 19 de maig 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: 
 

A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes 
delegats pel Ple a la Junta de Govern Local.  

  

 No hi ha assumptes a tractar en aquesta secció.    

B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). 
Assumptes delegats per l’Alcaldia a la Junta de 
Govern Local.  

  

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local celebrada el 5 de maig de 2014 

exp. 667/2014 

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

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

 

  

3. ÀREA D’ALCALDIA   

3.1 Correspondència i disposicions oficials exp 87/2014 

3.2 Proposta d’aprovació de contractes ( instal·lació del 
programa DRAG a les dependències de la policia local ) 

exp 309/2014 

3.3 Resolució del recurs de reposició de l’expedient 
sancionador en matèria de trànsit expedient P130674295 

exp 742/2014 

3.4 Reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l’administració : resolució del procediment  

exp 1226/2013 

3.5 Reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l'administració : resolució del procediment  

exp 1227/2013 

3.6 Reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l'administració : resolució del procediment  

exp 1228/2013 
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4. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA   

4.1 Adjudicació per procediment obert, oferta econòmicament 
més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració i 
tramitació ordinària pel servei de control horari de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

exp. 612/2013 

4.2 Aprovació de serveis extraordinaris del personal i 
desplaçaments per raó del servei, corresponent al mes 
d’abril/2014. 

exp 736/2014 

4.3 Aprovació de fraccionament de les liquidacions que es 
deriven de l’expedient administratiu sancionador 
1096/2013 respecte de l’Ordenança Municipal de Tinença 
d’Animals. 

exp 1096/2013 

5 ÀREA DE COMUNICACIÓ, TIC, RRHH I JOVENTUT   

5.1 Aprovació convocatòria i bases reguladores per la 
provisió temporal d’una plaça d’oficial 2a mitjançant 
contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant. 
Jubilació parcial de personal laboral. 

exp 581/2014 

5.2 Compareixença en demanda d’acomiadament disciplinari 
seguida davant la jurisdicció social. 

exp 611/2014 

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

exp 753/2014 

5.4 Autorització de permís per compactació de lactància exp 756/2014 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 

  

6 ÀREA DE PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES   

6.1 Aprovació del Conveni de gestió urbanística entre la 
Fundació Catalunya La Pedrera i l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages sobre la finalització de l’execució del 
conjunt del Monestir de Sant Benet de Bages 

exp 687/2014 

6.2 Aprovació de l’acta de recepció de les obres contingudes 
al Projecte executiu d’obres d’urbanització de l’avinguda 
de Sant Joan entre el carrer de Ramón y Cajal i el carrer 
d’Eugeni d’Ors. 

exp 1081/2013 

7 ÀREA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS   

7.1 Assabentat de comunicació d’activitat exp 61/2014 

7.2 Assabentat de canvi de titularitat exp 325/2014 

7.3 Assabentat de canvi de titularitat exp 326/2014 

7.4 Desestimació de pròrroga ( procediment sancionador 
d’activitat ) 

exp 245/2014 

7.5 Llicència de Primera Ocupació 2014/207 exp 207/2014 

7.6 Llicència de Primera Ocupació 2014/398 exp 398/2014 

7.7 Llicència d'obres  2014/488 exp 488/2014 

7.8 Imposició de sanció per infracció de l’Ordenança 
Municipal sobre Tinença d’Animals. 

exp 1096/2013 

7.9 Contracte menor pel subministrament d’expositors per a 
la sala polivalent de la biblioteca i arxiu municipal 

exp 744/2014 
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7.10 Aprovació del Pla de reposicions i millores en 
instal·lacions d'abastament 2014 

exp 51/2014 

8 ÀREA DE MOBILITAT I VIA PÚBLICA   

8.1 Llicència d’ocupació de la via pública (instal·lació de 
Terrassa per establiment de restauració ) 

exp 76/2014 

8.2 Llicència d’ocupació de la via pública (instal·lació de 
Terrassa per establiment de restauració ) 

exp 330/2014 

8.3 Llicència d’ocupació de la via pública per poder instal·lar 
una màquina amb un tirador de cervesa, per la celebració 
del 19 aniversari del Bar Ultimo de la Fila. 

 737/2014 

8.4 Llicència d’ocupació de la via pública per una activitat de 
caràcter temporal ( venda de productes pirotècnics ) 

exp 523/2014 

8.5 Autorització a l’entitat MAPFRE FAMILIAR,SL– Sant 
Fruitós de Bages per la instal·lació d’una unitat mòbil de 
diagnosi “ITV”, per tal de realitzar unes revisions. 

exp 643/2014 

8.6 Homologació del Pla d’Autoprotecció de la Transèquia exp 440/2014 

8.7 Autorització celebració de la festivitat de Sant Antoni Abat 
“Tres Tombs”. 

exp 578/2014 

8.8 Autorització celebració del Raid hípic de Santpedor, al 
seu pas pel terme de municipal. 

exp 639/2014 

8.9 Autorització celebració pedalada Ampa Escola Flama al 
seu pas pel terme de municipal. 

exp 724/2014 

8.10 Renúncia de reserva d’aparcament per càrrega i 
descàrrega en persones amb mobilitat reduïda, la carrer 
Jacint Verdaguer, 11 i l’anul·lació de la corresponent 
liquidació   

exp 733/2014 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 

  

9 ÀREA D’ESPORTS I ENTITATS   

9.1 Aprovació del Conveni amb el Consell Esportiu del Bages 
per a la realització del Vitamina E 2014. 

exp 761/2014 

10 ÀREA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT   

10.1 Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de 
clàusules administratives particulars que han de regir la 
contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris de 
valoració i tramitació ordinària, per l’adjudicació del 
contracte administratiu especial per la gestió, explotació 
del bar restaurant i dinamització de l’espai “Teatre Casal 
Cultural” com un projecte global de dinamització socio-
cultural 

exp 684/2014 

10.2 Aprovació del padró del preu públic corresponent al curs 
de Català nivell Suficiència (S3 – 3r. Trimestre) de 
l’escola adults 2013-2014. 

exp 692/2013 

10.3 Denegació devolució quota curs d’iniciació a la 
Informàtica – Nivell 1 de l’escola adults 2013-2014. 

exp 1029/2013 
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10.4 Autorització d’ús de les instal·lacions de l’escola 
Monsenyor Gibert, per a la realització del Casal d’Estiu 
de l’Ampa Mons. Gibert. 

exp 699/2014 

11 ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, VEÏNATGES I 
SANITAT 

  

11.1 Aprovar la concessió de targeta d’aparcament per a 
persones amb discapacitat. 

exp 726/2014 

11.2 Aprovar la baixa de targeta d’aparcament per a persones 
amb discapacitat. 

exp 766/2014 

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

exp 758/2014 

11.4 Sol·licitud per desenvolupar el pas d’un ramat dins la 
zona urbana de Pineda de Bages 

exp 601/2014 

11.5 Incorporació de nou membre a la Comissió per l’estudi i 
elaboració de polítiques d’habitatge. 

exp 120/2014 

11.6 Acceptar la subvenció pel finançament de l’àmbit de 
benestar social  en el marc del Catàleg de Concertació 
2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015. 

exp 762/2014 

 
 
Tercer. Disposar que la Secció primera s’iniciarà a l’hora de la convocatòria i la Secció 
segona immediatament després de la finalització de la primera.  
 
Quart. 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 
Josep González Ballesteros, secretari dóna fe  
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