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DEPARTAMENT : Secretaria 
 
PROCEDIMENT  :  

- Núm : 839/2014 
- Nom : Convocatòria de la sessió ordinària de la  Junta de Govern Local de 2 de 

juny de 2014 
 
 
DECRET D’ALCALDIA  
 
Sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 2 de 
juny de 2014. 
 
DECRETO 
 
Primer. Convocar la Junta de Govern Local per al proper dilluns, 2 de juny 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: 
 
 
 

 ASSUMPTES  EXPEDIENT 

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

  

 No hi ha assumptes 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 19 de maig de 2014. 

exp. 710/2014 

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 Llicència de tinença i conducció de gos potencialment 
perillós. 

exp 558/2014 

3.3 Resolució de baixa de sanció per via administrativa i 
continuació per via penal 

exp 843/2014 
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4 ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA   

4.1 Declaració de béns no utilitzables de dos vehicles d’alta 
mobilitat destinats a la policia local, i aprovació de 
l’expedient de contractació i el plec de clàusules 
administratives per a la seva alienació, mitjançant 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
únic criteri de valoració millor preu ofertat 

exp. 1/2014 

4.2 Convalidació de despeses per aprovar la factura del dinar 
celebrat en motiu de la setmana de la gent gran 

 850/2014 

5 ÀREA DE COMUNICACIÓ, TIC I RECURSOS HUMANS    

5.1 Devolució drets d’exàmens en el procés selectiu d’una plaça 
d’insertor/a laboral interinament. 

exp 205/2014 

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

exp. 818/2014 

5.3 Sol·licitud de reducció d’un terç de la jornada laboral per 
conciliació de la vida laboral. 

exp 830/2014 

5.4 Sol·licitud d'una treballadora de retorn a la jornada de treball 
completa (37,5 hores setmanals). 

exp 832/2014 

5.5 Aprovació de la modificació de l’oferta pública d’ocupació 1/ 
2014. 

exp 835/2014 

5.6 Aprovació de la convocatòria i de les bases per la provisió 
d’una plaça de caporal inclosa a l’oferta pública d’ocupació 
2014. 

exp 840/2014 

5.7 Aprovació d’un conveni de pràctiques d’una alumna de 
l’Escola Diocesana de Navàs a diferents dependències 
municipals. 

exp 846/2014 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 

  

6 ÀREA DE PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES   

6.1 Aprovació de l’expedient de contractació i adjudicació del 
contracte menor de servei per la formació del compte de 
liquidació definitiu del Projecte de compensació del sector 
industrial El Grau 

exp 763/2014 

7 ÀREA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS   

7.1 Prorrogar la vigència del “Pla de seguretat per treballs de 
xarxa d’aigua potable i aigua residual” per les obres sense 
projecte, incloses al Pla de Reposicions i Millores 2014 en 
instal·lacions d’abastament i en clavegueram, a executar per 
part de la l’empresa responsable de l’explotació i 
manteniment de les instal·lacions d’aigua potable i 
clavegueram municipal (Aigües de Manresa, SA). 

exp 51/2014 
52/2014 

7.2 Contractació dels treballs de reposició del cablejat robat de 
les instal·lacions d’enllumenat públic al polígon industrial El 
Grau. 

exp 857/2014 
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7.3 Contracte de subministrament pel parc temàtic al Parc del 
Castell dedicat a El Patufet 

exp 708/2014 

7.4 Correcció d’errada material de l’acord núm. 6.8 de la Junta 
de Govern Local de data 5 de maig de 2014. 

exp 586/2014 

7.5 Llicència d’obres menors 2014/764 exp 764/2014 

7.6 Llicència d'obres 2014/809 exp 809/2014 

7.7 Llicència d’obres menors 2014/819 exp 819/2014 

7.8 Llicència d’obres menors 2014/833 exp 833/2014 

7.9 Llicència d’obres menors 2014/834 exp 834/2014 

8 ÀREA DE MOBILITAT I VIA PÚBLICA   

8.1 Instal·lació de placa de gual al carrer Prolongació Josep 
Boixaderas, 9A 

exp 407/2014 

8.2 Instal·lació de placa de gual al carrer Pica d’Estats, 19-23 exp 614/2014 

8.3 Instal·lació de placa de gual a la plaça Pau Casals, 2 exp 654/2014 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 

  

9 ÀREA D’ESPORTS I ENTITATS   

9.1 Aprovar les clàusules particulars i la convocatòria de 
subvencions per a entitats, associacions locals que 
organitzin activitats d’interès públic durant l’any 2014, en 
matèria d’esports. 

exp 625/2014 

9.2 Ús del pavelló d’esports per la celebració de la festa de fi de 
curs de l’escola Pla del Puig. 

 690/2014 

9.3 Autorització de la XVI Triatló Internacional Ciutat de 
Manresa. 

exp 799/2014 

10 ÀREA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT   

10.1 Aprovar les clàusules particulars i la convocatòria de 
subvencions per a entitats, associacions locals que 
organitzin activitats d’interès públic durant l’any 2014, en 
matèria de cultura. 

exp 624/2014 

10.2 Aprovar les clàusules particulars i la convocatòria de 
subvencions per a entitats, associacions locals que 
organitzin activitats d’interès públic durant l’any 2014, en 
matèria d’ensenyament. 

exp 626/2014 

10.3 Acceptació del recurs econòmic per al Suport al servei de 
menjador de les escoles bressol 2014, en el marc del 
Catàleg de Concertació 2014 del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015. 

exp 795/2014 

10.4 Autorització per a la celebració de la festa de fi de curs de 
l’Ampa Monsenyor Gibert. 

exp 824/2014 

10.5 Aprovació del Conveni amb l’Agrupació Coral de Sant 
Fruitós de Bages. 

exp 844/2014 

10.6 Aprovació del Conveni amb La Xarxa de Sant Fruitós de 
Bages. 

exp 845/2014 

10.7 Aprovació del Conveni amb el Col·lectiu de Recerca 
Històrica. 

exp 851/2014 
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10.8 Aprovació del Conveni amb la Colla de Geganters i Grallers 
de Sant Fruitós de Bages 

exp 852/2014 

10.9 Aprovació del Conveni amb Associació Cultural Memorial 
Eduard Casajoana. 

exp 849/2014 

10.10 Ús del cobert de la màquina de batre per celebració de 
berenar popular 

exp 754/2014 

10.11 Ús de les instal·lacions del parc del Bosquet. exp 784/2014 

11 ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, VEÏNATGES I SANITAT   

11.1 Autorització per a la celebració de la Festa Major de la 
Rosaleda. 

exp 656/2014 

11.2 Aprovació de les clàusules particulars i la convocatòria de 
subvencions per a entitats, associacions locals que 
organitzin activitats d’interès públic durant l’any 2014, en 
matèria de veïnatges. 

exp 767/2014 

11.3 Concessió de drets funeraris: CDF-02/2014. exp 702/2014 

11.4 Assabentar del control d’ajuts individualitzats i justificació 
dels ajuts individuals atorgats a diferents usuaris de L’EBAS 
municipal. 

exp 771/2014 

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

exp 822/2014 

11.6 Compromís de realització de treballs en benefici de la 
comunitat. Expedient TBC/03/2014 

exp 823/2014 

12 ÀREA DE JOVENTUT   

12.1 Aprovació de les clàusules particulars i de la convocatòria 
de subvencions per a entitats, associacions locals que 
organitzin activitats d’interès públic durant l’any 2014, en 
matèria de joventut. 

exp 627/2014 

 
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 
Santiago González Castellanos, vicesecretari, dóna fe 
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