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AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

DEPARTAMENT : Secretaria
PROCEDIMENT :
- Núm. : 971/2016
- Nom : Convocatòria de la Junta de Govern Local extraordinària i urgent de 29
de juliol de 2016

Segon. Vist que es vol agilitzar en la mesura del possible la tramitació d’aquells
expedients amb la instrucció prèvia conclosa i pendent de resolució de la Junta de
Govern Local.
DECRETO
Primer. Convocar la Junta de Govern Local per al proper DIVENDRES, 29 de juliol de
2016, en sessió extraordinària i urgent, 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:

A.
1.

2.

B.

3.

ASSUMPTES
SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes
delegats pel Ple a la Junta de Govern Local.
Aprovació de les actes de les seguents sessions
ordinàries de la Junta de Govern Local : 5 i 18 de juliol de
2016
Esmena de l’acord de la Junta de Govern Local de 6 de
juny de 2016, pel qual s’aprovava l’adjudicació del
contracte de subministrament de tecnologia per a la
millora energètica de l’enllumenat públic i semàfors, i el
servei de manteniment integral amb garantia total.
SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ).
Assumptes delegats per l’Alcaldia a la Junta de
Govern Local.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

EXPEDIENT

896/2016
954/2016
1443/2015

63/2016
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Primer. Vist l’acord del Ple de 22 de juny de 2015 ( cartipàs municipal ), que va establir
el calendari de sessions dels òrgans col.legiats i que considera el mes d’agost inhàbil a
efectes de la celebració de Juntes de Govern Local, Plens i Comissions informatives.
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Sobre la convocatòria

Número : 2016-0907 Data : 28/07/2016

DECRET D’ALCALDIA

AJUNTAMENT
DE
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(BARCELONA)

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

6.2
6.3

7
7.1

7.2

568/2014

699/2016
994/2016
33/2016

978/2016
997/2016

1538/2015

879/2016

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI
8
8.1

8.2

ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI
Aprovació de l’adjudicació del contracte serveis
consistent en la revisió del planejament general vigent del
municipi de Sant Fruitós de Bages i redacció d’un Pla
d’ordenació urbanística municipal (POUM)
Aprovació inicial Pla parcial Can Figueras

1467/2016

131/2015
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5.3
6
6.1

64/2016
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5.2

ÀREA D’ALCALDIA
Correspondència i disposicions oficials
ÀREA DE SECRETARIA
Acatament de resolució judicial (sentència) i recepció
d’expedient administratiu (recurs 320/2012 – Jutjat
contenciós administratiu número 1)
Resolució del procediment per reclamació de
responsabilitat patrimonial
Formalització de cessió d’ús de parcel·la en precari
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA
Assabentar de totes les incidències hagudes durant el 1er
semestre de l’any 2016, en la gestió del programa
informàtic de registre ANICOM, que pertany a l’Àrea del
Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals, de la
Generalitat de Catalunya
Aprovació i adjudicació del contracte menor de
subministrament per un sonòmetre per a la policía
Resolució dels expedients sancionador en matèria
d’infraccions de trànsit per vehicles de titularitat de
persones físiques (remesa núm. 16032861, Diputació de
Barcelona)
ÀREA DE COMUNICACIÓ
Aprovació de l’expedient de contractació, el plec de
clàusules administratives i plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació, mitjançant
procediment
obert,
oferta
econòmicament
més
avantatjosa, diversos criteris de valoració i tramitació
ordinària, per al contracte de serveis de producció de
continguts radiofònics
Esmena de l’acord de la Junta de Govern Local de 5 de
juliol de 2016, pel qual es determinava l’aprovació i
adjudicació del contracte menor per la prestació del
servei de producció de programes per l'emissora
municipal de ràdio pel període de juny a desembre.

DECRET

4.
4.1
5.
5.1

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

928/2016

501/2016

794/2016

1027/2016

201/2016
419/2016

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA
11.
11.1
11.2
11.3
11.4

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
Prestació del servei de Teleassistència.
Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de L’EBAS
Concessió d’ajuda econòmica a usuaris de L’EBAS
Atorgament de subvenció nominativa (conveni) a
l’Associació Gent Gran de Sant Fruitós, exercici 2016
11.5 Atorgament de subvenció nominativa (conveni) a Cáritas
Parroquial de Sant Fruitós, exercici 2016.
12.
ÀREA D’ENSENYAMENT
12.1 Aprovació de l’expedient de contractació, el plec de
clàusules administratives i plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació, mitjançant
procediment
obert,
oferta
econòmicament
més
avantatjosa, diversos criteris de valoració i tramitació
ordinària, per al contracte del servei de formació en el
marc del programa “Escola d’Adults” (Cursos de català i
Taller de Memòria i activitats culturals)

12.2 Adjudicació de lots 1, 3 i 4 en el marc del contracte del

945/2016
957/2016
1002/2016
1028/2016
1029/2016

1000/2016

432/2016
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1037/2016

Número : 2016-0907 Data : 28/07/2016

1015/2016

DECRET

Rectificació de l’error material corresponent a l’acord
sobrevingut 13 de la Junta de Govern Local núm.
19/2016, de 5 de juliol de 2016, sobre l’aprovació inicial
del Projecte d’urbanització de la plaça de la Vila
9
ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES
9.1
Licitació del contracte per a l’execució de les obres
contingudes en el “Projecte d'enderroc d'un habitatge
unifamiliar en testera al C. Padró, núm. 12
9.2
Llicència d'obres per reforma de vestíbul d’entrada
d’edifici industrial
9.3
Aprovació i adjudicació del contracte menor d’obres dels
treballs de reforma i millora de la instal·lació tèrmica de
les sales de calderes de la Llar d’infants les Oliveres
9.4
Aprovació i adjudicació del contracte menor d’obres dels
treballs de reposició d’un equip de climatització existent
avariat tipus bomba de calor d’expansió directa del
vestíbul i sala d’espera del Centre d’Assistència Primària
(CAP)
9.5
Dació de compte dels TA9 tramitats de 1 de gener al 30
de juny de 2016
10
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS
10.1 Aprovació del Pla de reposicions i millores en
instal·lacions d'abastament 2016
10.2 Aprovació del Pla de reposicions i millores en
instal·lacions de clavegueram 2016.
8.3

AJUNTAMENT
DE
SANT FRUITÓS DE BAGES
(BARCELONA)

servei de formació en el marc del programa “Escola
d’Adults”
La Junta de Govern Local haurà de disposar la ratificació de la urgència de la sessió
abans d’entrar a conèixer els assumptes.
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.

-

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:

DECRET

-
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Quart. Declarar que:
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Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, disposa
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe

