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DEPARTAMENT : Secretaria 
 
PROCEDIMENT  :  

- Núm : 1194/2014 
- Nom : Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la  Junta de Govern 

Local de 30 de juliol de 2014  
 
 
DECRET D’ALCALDIA  
 
Sobre convocatòria de sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern 
Local de data 30 de juliol de 2014. 
 
Primer. Atesa la proximitat del mes d’agost, durant el qual no es celebraran sessions 
de la Junta de Govern Local, les quals es reprendran el mes de setembre.  
 
Segon. Atès que hi ha assumptes que no han pogut entrar en l’ordre del dia de la 
Junta de Govern Local que es celebra en data 30 d’agost de 2014, degut al seu 
caràcter extraordinari.  
 
DECRETO 
 
Primer. Convocar la Junta de Govern Local per al proper dimecres, 30 de juliol de 
2014, amb caràcter extraordinari i urgent,  en horari immediatament posterior a la 
finalització de la Junta de Govern Local extraordinària ja convocada, 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.  Ratificació de la urgència de la sessió  

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

 

 

2 ÀREA D’ALCALDIA  

2.1 Resolució de l’al·legació de l’expedient sancionador en 
matèria de trànsit. 

1084/2014 
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2.2 Resolució dels expedients sancionador en matèria 
d’infraccions de trànsit per vehicles de titularitat de 
persones físiques, respecte les remeses núm. 14036378 
de la Diputació de Barcelona. 

1108/2014 

3 ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA  

3.1 Adjudicació, per procediment obert, del contracte 
d’alienació de dos vehicles d’alta mobilitat. 

1/2014 

4 ÀREA DE MOBILITAT I VIA PÚBLICA  

4.1 Instal·lació de terrasses per establiments de restauració  

4.1.1 Instal·lació de terrassa per establiment de restauració a la 
Granja i Forn de Pa Elisabeth durant la temporada alta. 

651/2014 

4.1.2 Instal·lació de terrassa per establiment de restauració al 
Kebab Sant Fruitós per la temporada alta 2014. 

862/2014 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 

 

5 ÀREA D’ESPORTS I ENTITATS  

5.1 Adjudicació per procediment obert, del contracte 
administratiu especial del servei del bar ubicat al pavelló 
municipal d’esports i/o del bar ubicat al camp de futbol 
municipal  (Lot 1 – bar del pavelló municipal d’esports) 

640/2014 

5.2 Declaració de desistiment en el procediment per a 
l’adjudicació, del contracte administratiu especial del 
servei del bar ubicat al pavelló municipal d’esports i/o del 
bar ubicat al camp de futbol municipal (Lot 2-bar del camp 
de futbol municipal) a la classificada en primer lloc, i 
requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació a la 
segona classificada 

640/2014 

5.3 Autorització de pas per la celebració de la 1a. Cursa 
solidària de Festa major Dream Runners Manresa. 

1145/2014 

6 ÀREA DE CULTURA, FESTES I ENSENYAMENT  

6.1 Declaració de desistiment en el procediment per 
l’adjudicació del contracte administratiu especial del 
servei de gestió, explotació del bar-restaurant i 
dinamització de l’espai Teatre Casal Cultural com un 
projecte global de dinamització socio-cultural de Sant 
Fruitós de Bages i, en conseqüència, declarar desert el 
procediment. 

684/2014 

 
 
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 
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