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DEPARTAMENT : Secretaria 
 
PROCEDIMENT  :  

- Núm : 876/2014 
- Nom : Convocatòria de la sessió ordinària de la  Junta de Govern Local de 16 

de juny de 2014 
 
 
DECRET D’ALCALDIA  
 
Sobre convocatòria de sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 16 
de juny de 2014. 
 
DECRETO 
 
Primer. Convocar la Junta de Govern Local per al proper dilluns, 16 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 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 2 de juny de 2014 

839/2014 

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

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

 

 

3. ÀREA D’ALCALDIA  

3.1 Correspondència i disposicions oficials  

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

208/2014 

3.3 Resolució de l’al·legació de l’expedient sancionador en matèria 
de trànsit i seguretat vial. 

854/2014 

3.4 Resolució de l’al·legació de l’expedient sancionador en matèria 
de trànsit i seguretat vial. 

855/2014 

3.5 Resolució de l’al·legació de l’expedient sancionador en matèria 
de trànsit i seguretat vial. 

856/2014 

3.6 Resolució de l’al·legació de l’expedient sancionador en matèria 
de trànsit i seguretat vial. 

885/2014 
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3.7 Resolució baixa sanció via administrativa i continua per via 
penal 

917/2014 

3.8 Resolució dels expedients sancionador en matèria 
d’infraccions de trànsit per vehicles de titularitat de persones 
físiques, respecte les remeses núm. 14023414, 14025698 i 
14026794 de la Diputació de Barcelona. 

961/2014 

4 ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA  

4.1 Subministrament mitjançant rènting d'un vehicle per la Policia 
Local 

143/2014 

5 ÀREA DE COMUNICACIÓ, TIC, RRHH I JOVENTUT  

5.1 Autorització per al permís de compactació de lactància i altres. 788/2014 

5.2 Autorització per al permís de compactació de lactància. 918/2014 

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

831/2014 

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

921/2014 

5.5 Devolució drets d’exàmens procés selectiu de dos conserges 
per les piscines municipals durant la temporada d’estiu 2014. 

931/2014 

5.6 Aprovació convocatòria i bases pel nomenament interí d’una 
plaça de tècnic mig Gestió Econòmica – Tresorer per 
substitució titular en comissió de serveis, per procediment 
d’urgència. 

943/2014 

5.7 Pròrroga de diversos convenis de pràctiques 965/2014 

5.8 Adhesió a la Xarxa Audiovisual Local 825/2014 

5.9 Aprovació convocatòria i bases pel nomenament interí d’una 
plaça de tècnic/a mig de gestió per proveir un lloc de treball de 
tècnic/a d’esports, fins a la cobertura definitiva de la plaça. 

884/2014 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 

 

10 ÀREA DE PLANEJAMENT I INFRAESTRUCTURES  

10.1 Contracte administratiu especial per a l’adquisició de dues 
finques ubicades en l’àmbit de la Màquina de Batre; i 
aprovació d’un conveni de gestió urbanística 

249/2014 

11 ÀREA D’URBANISME, OBRES I SERVEIS  

11.1 Llicència de parcel•lació de finca ubicada al carrer Cervantes, 
1, xamfrà amb carrer Arquitecte Gaudí, 18-20 

449/2014 

11.2 Sol·licitud de llicència de parcel·lació   590/2014 

11.3 Llicència d’obres menors 2014/592 592/2014 

11.4 Llicència d'obres 2014/692 692/2014 

11.5 Llicència d’obres 2014/693 693/2014 

11.6 Llicència d’obres menors 2014/750 750/2014 

11.7 Llicència d’obres menors 2014/759 759/2014 

11.8 Llicència d'obres 2014/930 930/2014 

11.9 Assabentat de baixa d’activitat 10/09 

11.10 Assabentat de baixa d’activitat 671.07.027/06 

11.11 Assabentat de baixa d’activitat 671.07.043/05 
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11.12 Assabentat sobre canvi de titularitat de comunicació.    327/2014 

11.13 Assabentat sobre canvi de titularitat de comunicació.    416/2014 

11.14 Assabentar de la Resolució relativa a la modificació no 
substancial de l’autorització ambiental integrada atorgada a 
una activitat de gestió de residus. 

962/2014 

11.15 Atorgament de llicència ambiental 57/2012 

11.16 Assabentar de la Resolució, de data 22 de maig de 2014, per 
la qual es resol l’expedient sancionador iniciat contra el local 
anomenat Villa Martini. 

313/2013 

11.17 Aprovació de l’expedient de contractació i adjudicació del 
contracte menor pel servei de mateniment i revisió de les 
instal·lacions de protecció contra incendis i de les instal·lacions 
d’antiintrusió ubicades als equipaments municipals (Lot 1) i la 
reposició dels equips d’extinció d’incendis (Lot 2). 

853/2014 

11.18 Aprovació de la documentació tècnica per a l’adequació dels 
espais ubicats al pavelló i camp de futbol municipals destinats 
a bar. 

937/2014 

11.19 Aprovació de l’acta de recepció dels treballs de reparació i 
reforma de la instal•lació semafòrica de la Carretera de 
Santpedor (BV-4501) a Pineda de Bages. 

1046/2013 

11.20 Donar compte de les actes de recepció de les obres següents, 
executades en el marc dels Plans de reposicions i millores 
2013 en instal·lacions de clavegueram: millora de la connexió 
de clavegueram de Sant Anna sota la Carretera de Santpedor; 
instal·lació de reixa interceptora a la Plaça Llobregat de la 
urbanització Les Brucardes; desplaçament de tram de xarxa 
de clavegueram i pou de registre entre C. Bon Temps i Av. 
Brucardes. 

1139/2013 

12 ÀREA DE MOBILITAT I VIA PÚBLICA  

12.1 Aprovació del conveni entre la Diputació de Barcelona, l’ADF 
Pla de Bages, la Federació d’ADF del Bages i l’Ajuntament per 
la gestió i execució dels plans del Programa de suport als 
municipis en matèria de prevenció d’incendis durant els anys 
2014-2017. 

607/2014 

12.2 Ocupació de la via públic : instal·lació de Terrassa per 
establiment de restauració Bar l’Últim de la Fila 

395/2014 

12.3 Ocupació de la via pública : instal·lació de Terrassa per 
establiment de restauració al Restaurant Ruth 

635/2014 

12.4 Ocupació de la via pública : instal·lació de Terrassa per 
establiment de restauració al Bar Apolo 

653/2014 

12.5 Ocupació de la via pública : Instal·lació de terrassa per 
establiment de restauració al Bar La Parada 

705/2014 

12.6 Ocupació de la via pública : instal·lació de Terrassa per 
establiment de restauració al Bar els Miralls 

735/2014 

12.7 Imposició de sanció per infracció de l’Ordenança Municipal 
reguladora de l’ocupació de la via pública mitjançant la 
instal·lació de terrasses de bars i restaurants. 

1089/2013 
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13 ÀREA DE COMERÇ  

13.1 Revocació i reintegrament de la subvenció a l’Associació Sant 
Fruitós Comerç Actiu 

1215/2013 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 

 

14 ÀREA D’ESPORTS I ENTITATS  

14.1 Comunicació obertura de les piscines de les Brucardes. 936/2014 

14.2 Sol·licitud d‘ús de les piscines municipals. 897/2014 

14.3 Sol·licitud d’ús del camp de futbol municipal.. 898/2014 

15 ÀREA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT  

15.1 Ampliació del termini d’ús de les instal·lacions de l’escola 
Monsenyor Gibert, per a la realització del Casal d’Estiu de 
l’Ampa Mons. Gibert. 

699/2014 

15.2 Aprovació de la programació i la contractació dels actes de la 
Festa Major d’Estiu 2014 i la despesa que se’n deriva. 

945/2014 

15.3 Autorització per a la celebració de la Festa Major de Torruella 
de Baix. 

958/2014 

15.4 Aprovació del padró del preu públic corresponent al curs 
d’Internet, correu electrònic i xarxes socials de l’escola adults 
2013-2014. 

741/2014 

15.5 Aprovació del Conveni amb Associació per la comunicació 
Montpeità. 

858/2014 

15.6 Conveni amb l’Associació Niu de Petjades per a la 
col·laboració amb la Festa Major d’Estiu 2014. 

938/2014 

15.7 Conveni amb De Festa en Festa per a la col·laboració amb la 
Festa Major d’Estiu 2014. 

939/2014 

15.8 Assabentar a la Junta de Govern Local dels convenis de 
col·laboració entre l’Ajuntament, INS Gerbert d’Aurillac i 
diferents empreses del municipi, referent al projecte AULA 
OBERTA i HORT ESCOLAR ECOLÒGIC 2013-2014 
(3r.Trimestre). 

449/2013 

15.9 ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, VEÏNATGES I SANITAT  

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

926/2014 

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

933/2014 

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

934/2014 

15.13 Concessió de drets funeraris: CDF-03/2014. 935/2014 

 
 
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: 
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- 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 
 
 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
	2014-06-13T13:23:47+0200
	Sant Fruitós de Bagés
	CPISR-1 C Joan Carles Batanés Subirana
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
	2014-06-13T13:27:21+0200
	Sant Fruitós de Bagés
	CPISR-1 C Jose Gonzalez Ballesteros
	Ho accepto




