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DEPARTAMENT : Secretaria 
 
PROCEDIMENT  :  

- Núm. : 752/2016 
- Nom : Junta de Govern Local de 20 de juny de 2016 (sessió ordinària) 

 
 
DECRET D’ALCALDIA  
 
Sobre la convocatòria 
 
DECRETO 
 
Primer. Convocar la Junta de Govern Local per al proper dilluns, 20 de juny de 2016, 
en sessió ordinària, a les 9:15 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.  

 

1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local del 6 de juny de 2016 i de la sessió 
extraordinària i urgent de 6 de juny de 2016 

0717/2016 
0790/2016 

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

 

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 0063/2016 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 

 

 

3. ÀREA D’ALCALDIA  

3.1 Correspondència i disposicions oficials 0064/2016 

4. ÀREA DE SECRETARIA  

4.1 Acceptació d’una donació pura d’una obra efectuada per 
MACSA ID, SA, i aprovació de la minuta del contracte 

0665/2016 

5. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS    

5.1 Aprovar el compromís d’ingrés corresponent a la 
subvenció de la Generalitat per a atendre les despeses 
del Jutjat de pau 

0760/2016 

5.2 Aprovació de la recepció i la liquidació del contracte de 
servei de prevenció de riscos laborals amb l’empresa 
Munby 2004, S. L., i autorització de la devolució de 
garantia definitiva 

2012/02/01 
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6. ÁREA DE RECURSOS HUMANS  

6.1 Aprovacio del Pla d’igualtat intern entre dones i homes de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

0476/2016 

6.2 Aprovació convocatòria i bases reguladores per la 
selecció i provisió d’una plaça de subaltern i ocupar el lloc 
de treball de conserge d’escola mitjançant contracte de 
relleu per jubilació parcial del seu ocupant. Jubilació 
parcial de personal laboral 

0625/2016 

6.3 Aprovació convocatòria i bases per la provisió de dues 
places d’administratives per promoció interna 

0836/2016 

7. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA  

7.1 Estimació d'al·legacions formulades en sanció de trànsit i 
sobreseïement de la causa sense declaració de 
responsabilitat 

0781/2016 

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

0679/2016 

7.3 Aprovació dels annexos 2, 4 i 7 dels Convenis de 
col·laboració amb el Servei Català de Trànsit sobre 
seguretat viària 

0838/2016 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 

 

8. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES  

8.1 Adjudicació per a l’execució conjunta de les obres 
contingudes en els següents projectes: “Projecte executiu 
de rehabilitació del cobert de la Màquina de Batre a Sant 
Fruitós de Bages- Fase 2” i “Projecte d’obra ordinària per 
l’adequació de l’espai públic al voltant del cobert de la 
Màquina de Batre” 

0288/2016 

8.2 Aprovació i adjudicació del contracte menor d’obres 
d’adequació de paviments i vorades al pati gran del CEIP 
Monsenyor Gibert 

0827/2016 

8.3 Atorgament de llicència d’obres per adequació de nau 
existent per a implantació d’activitat (Macsa, SA, PI Sta. 
Anna) 

0525/2016 

8.4 Aprovació de l’expedient de contractació menor per la 
direcció de les obres del projecte executiu de la 
urbanització de l’espai públic al voltant de la Màquina de 
Batre, plaça Onze de Setembre 

0753/2016 

9. ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS  

9.1 Aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de 
neteja d’edificis i equipaments municipals 

1502/2015 
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

 

 

10. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS   

10.1 Deixar sense efecte de forma parcial  l’acord de la Junta 
de Govern Local de data 6 de juny de 2016 (prestació del 
servei de teleassistència) 

0691/2016 

10.2 Prestació del servei de Teleassistència 0741/2016 

10.3 Concessió del servei d’atenció domiciliària 0778/2016 

10.4 Denegació d’ajuda d’urgència social per haver estat atesa 
amb anterioritat 

0789/2016 

11. ÀREA DE VEÏNATGE  

11.1 Autorització d'ús d'espai públic per a la celebració de les 
Enramades del c. Nou 

0782/2016 

12. ÀREA DE CULTURA I FESTES  

12.1 Cessió d’ús d’una sala de l’escola de música a 
l’Associació Brogit difonem cultura de Sant Fruitós de 
Bages per la gestió del Setmanari Montpeità 

0783/2016 

12.2 Aprovació de la programació i la contractació dels actes 
de la Festa Major d’Estiu 2016 i la despesa que se’n 
deriva 

0801/2016 

12.3 Aprovació d’un conveni de col·laboració cultural entre la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu i l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages. 

0820/2016 

13. ÀREA D’ENSENYAMENT  

13.1 Acceptació del ajuts aprovats en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” 

0069/2016 

13.2 Aprovació de les bases per a l’atorgament d’ajuts 
individuals del 50% del cost del servei escolar de 
menjador a alumnes escolaritzats en els nivells 
d’ensenyament obligatori de primària i en el segon cicle 
d’educació infantil, de centres públics de Sant Fruitós de 
Bages i empadronats en algun nucli dels nuclis del 
municipi (La Rosaleda, Les Brucardes, Pineda de Bages 
o Torroella de Baix) per al curs 2016-2017; i aprovació de 
la seva despesa 

0639/2016 

14. ÀREA D’ESPORTS  

14.1 Acceptació del ajuts de l’àrea d’esports, aprovats en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019” 

0069/2016 

14.2 Autorització d' ús de les instal·lacions de l’escola 
Monsenyor Gibert, per a la realització d’una representació 
del gimnàs Fit Dance Anabel 

0720/2016 

14.3 Autorització d'ús de les instal·lacions de l’escola 
Monsenyor Gibert per a la realització del festival de fi de 
curs del gimnàs V2O 

0721/2016 
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14.4 Aprovació de les bases i la convocatòria de concurrència 
competitiva per a l’atorgament de beques esportives a 
esportistes no professionals de Sant Fruitós de Bages, 
exercici 2016 

0816/2016 

14.5 Acceptació de l’ajut puntual “Ciutat del bàsquet català 
2016” atorgat per la Diputació de Barcelona 

1488/2015 

 
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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