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CERTIFICAT 
 
JOSEP GONZALEZ BALLESTEROS, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local celebrada el dia 9 d’abril de 2018, és el següent :  
 
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: .......................................... 7/2018 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: .......................... 9 d’abril de 2018 
Hora: .................................... 9:15 hores 

 
 
Assistents: 
 
Alcalde-President: Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
 
Regidors/es: Sr. Xavier Racero Esquius , Sra. Mònica Cruz Franch, Sr. Tomàs Casero 
García i Sra. Cristina Murcia Caraballo.  
 
També hi assisteixen els regidors/es (art 38.2 del ROM) : Sr. Cristian Marc Huerta 
Vergés.  
 
Excusa la seva assistència: Sra. Ingrid Bonells Casau.  
 
Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages.  
 
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 9:15 hores es va reunir la Junta de 
Govern Local el dia 9 d’abril de 2018, en sessió ordinària, amb la presidència del Sr. 
Joan Carles Batanés Subirana, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten més 
amunt. 
 
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de 
la Junta de Govern Local.  
 
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a 
tractar els diversos punts de l’ordre del dia.  
 
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment 
de la votació. Així mateix, també es va acordar per unanimitat la inclusió de l’assumpte 
sobrevingut proposat. 
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 ASSUMPTES EXPEDIENT PÀG. 

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

  

 

 
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 

CENTRALS 
 

  

1 
Aprovació de l’avantprojecte d’obres ordinàries 
d’adequació del camí de l’Agulla. 

0924/2017 
 

6 

 
 

ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

  

2.1 

Aprovació de la correcció d’error en el plec de 
clàusules administratives que han de regir la 
licitació de la concessió de l’ús privatiu d’un bé 
de domini públic per al desenvolupament d’una 
activitat esportiva i d’una àrea d’ús públic 
d’estada d’autocaravanes  

0601/2017 
 

14 

2.2 

Adjudicació del contracte administratiu especial 
per l’alienació, mitjançant procediment obert, de 
finques del patrimoni municipal del sòl i 
d’habitatge, ubicades al Polígon Industrial Berga 
I, subsector 2 de Sant Fruitós de Bages.  

1145/2017 
 

16 

 
 

ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

 No hi ha assumptes en aquest àmbit -  

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

  

3.1 
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local celebrada el 19 de març 
de 2018. 

0430/2018 20 

3.2 
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i del 
regidor delegat de serveis econòmics des de 
l’última sessió. 

0048/2018 20 

 

 
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 

CENTRALS 
 

  

4. ÀREA DE SECRETARIA   

4.1 Acatament de resolució judicial (sentència)  0866/2015 25 

5. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS   

5.1 
Aprovació de la pròrroga del contracte per la 
prestació del servei de control horari de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 

0612/2013 
 

31 
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5.2 
Aprovació de la modificació de crèdit núm. 
05/2018  del pressupost municipal 2018 per 
transferència de crèdit. 

0525/2018 
 

32 

6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

6.1 

Compromís en l’aplicació de les assignacions 
percebudes per l’Impost per estada en 
establiments turístics (IEET) recaptat durant el 
segon i tercer trimestre de 2017 

0320/2018 34 

6.2 
Atorgament d’autoritzacions d’ampliacions de 
llocs de venta al mercat setmanal de venda no 
sedentària. 

1303/2017 37 

6.3 
Aprovació de la resolució de la convocatòria per 
adjudicar autoritzacions per a l’exercici de venda 
no sedentària als mercats setmanals 

1466/2017 39 

6.4 

Aprovació de l’acceptació  d’ajut del fons de 
prestació econòmica “ Els serveis locals 
d’ocupació amb la plataforma telemàtica Xaloc”, 
com aportació a les despeses de la contractació 
de personal, en el marc del Catàleg de serveis 
de l’any 2018- Servei del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona 

0424/2018 41 

6.5 

Aprovació de text de conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per la 
retolació de les entrades dels polígons 

0128/2018 43 

7. ÀREA DE RECURSOS HUMANS   

7.1 
Aprovació de la correcció d’error material en 
l’acord d’aprovació de l’oferta pública d’ocupació 
corresponent a l’any 2018. 

0421/2018 49 

7.2 
Aprovació del procés selectiu per la creació 
d’una borsa de treball d’oficials 1a manteniment 
viari. 

0513/2018 51 

8. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

8.1 Resolució de procediment sancionador1 
1492/2017 

 
57 

 
 

 
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 

 
  

9. 
ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I 
OBRES 

  

9.1 
Aprovació inicial del “Projecte executiu de 
reparació de l’ascensor exterior de la Rosaleda" 

0409/2018 
 

60 

                                                 
1 Es corregeix el títol respecte el que constava al decret de convocatòria.  
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9.2 

Aprovació de la  sol·licitud de pròrroga 
presentada per Pasquina SA, en relació a les 
obres contingudes en les diferents separates  de 
la Unitat d’Actuació de La Serreta. 

0029/2017 
 

74 

9.3 
Adjudicació del contracte per l’execució de les 
obres contingudes en les fases 1 i 2 del Projecte 
de rehabilitació d’un edifici al carrer Padró 37 

1588/2017 
 

78 

9.4 
Autorització per realització d’actes a l’espai 
públic: commemoració d’obertura (Cafeteria-
Forn de pa Delicious) 

0418/2018 85 

10. ÀREA DE MEDI AMBIENT    

10.1 
Aprovació del conveni entre l’ajuntament i 
l’Escola Monsenyor Gibert per donar continuïtat 
al Projecte Euronet 50/50. 

0373/2018 
 

85 

 
 
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

11. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

11.1 
Justificació d’ajuts individuals atorgats a 
diferents usuaris de L’EBAS municipal2 

0378/2018 90 

11.2 

Acceptació del fons de prestació “ Finançament 
de l’àmbit de benestar social”  en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació 
de Barcelona  

0384/2018 92 

11.3 Concessió d’ajudes d’urgència  social3 
0476/2018 
0453/2018 

94 

12. ÀREA SANITAT    

12.1 

Assabentat sobre la inscripció al cens municipal 
d’animals domèstics de companyia d’altes, 
baixes i modificacions durant l’any de 2017. 
Cens municipal d’animals de companyia referit a 
31 de desembre 2017. 

0077/2017 
 

96 

13. ÀREA DE CULTURA I FESTES   

13.1 

Acceptació de fons de prestació econòmica que 
atorga la Diputació de Barcelona, del programa “ 
Activitats culturals de les festes majors”, en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2018. 
Servei del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” de la Diputació de Barcelona. 

0193/2018 96 

14. ÀREA D’ENSENYAMENT   

14.1 
Aprovació del conveni de col·laboració per a la 
prestació del servei de transport escolar no 
obligatori, curs 2017-2018. 

0480/2018 98 

 

 

                                                 
2 Es corregeix el títol de l’acord respecte el que constava al decret de convocatòria.  
3 Es corregeix el títol de l’acord respecte el que constava al decret de convocatòria 
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15. ÀREA D’ESPORTS   

15.1 

Aprovació de les bases i la convocatòria per a 
l’atorgament de Beques esportives a esportistes 
no professionals de Sant Fruitós de Bages, 
exercici 2018. 

0218/2018 105 

15.2 
Autorització per celebració de la cursa Batecs 
Solidaris 2018 

0339/2018 111 

15.3 
Autorització per a la celebració de la 6a cursa 
Nat's al seu pas pel municipi 

0412/2018 115 

16. ÀREA DE JOVENTUT   

16.1 

Aprovar les bases particulars i la convocatòria 
de subvencions per a entitats, associacions 
locals que organitzin activitats d’interès públic 
durant l’any 2018 en matèria de joventut. 

0504/2018 118 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS   

S1 
Acceptació de subvenció concedida pel Consell 
Comarcal del Bages i contractació de personal 

 
0284/2018 

 
138 

S2 
Subvenció programa complementari de foment 
de l’ocupació local 2017-2018 del Pla de Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019 

0307/2017 139 

S3 

Adjudicació del contracte mixt pel 
subministrament i muntatge d’una instal·lació 
solar fotovoltaica en règim d’autoconsum a tres 
equipaments municipals de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages, i el servei de 
manteniment preventiu i correctiu amb garantia 
total. 

1600/2017 144 

S4 

Aprovació de la convocatòria i les bases 
reguladores per la selecció i provisió d’una plaça 
i lloc de treball de netejador/a mitjançant 
contracte de relleu per jubilació parcial de la 
seva ocupant. 

0474/2018 147 

 
 
 

  



   
 

 

 
   

 

Pàgina 6 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

 

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

  
  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
1 Aprovació de l’avantprojecte d’obres ordinàries d’adequació del camí de 
l’Agulla (exped. 0924/2017) 
 
Primer. En data 8 de març de 2018, el Sr. Jordi Bellmunt Chiva, mitjançant registre 
electrònic (E/001250-2018), ha presentat el document tècnic anomenat Avantprojecte 
d’obres ordinàries d’adequació del camí de l’Agulla. 
 
Segon. Vist que en l’avantprojecte es presenten 3 alternatives diferents, essent 
l’alternativa 1, la proposada per l’equip redactor. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Xavier Casas Pujol, de 
data 14 de març de 2018 (Annex 1), en el qual s’informa favorablement el referit 
“Avantprojecte d’obres ordinàries d’adequació del camí de l’Agulla”, i ratifica com a 
millor opció l’alternativa 1. 
 
Quart. Atès que del citat informe tècnic es desprèn que els terrenys afectats per 
l’execució de les obres, d’acord amb les dades cadastrals disponibles, part són de 
titularitat municipal (bàsicament per on transcorre el camí existent d’Agulla i el camí 
ramader de Cardona), i la resta són de titularitat privada. Amb la qual cosa el projecte 
executiu haurà d’incloure un annex d’expropiacions i paral·lelament a la tramitació del 
projecte d’obres s’haurà de tramitar el corresponent expedient d’expropiacions, 
l’execució de les obres, queden condicionades a la disponibilitat legal a favor de 
l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Cinquè. Vist el disposat en els articles 12, 22.1 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
  
Sisè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:  

- Òrgan delegant: Ple 
- Data de delegació: 22 de juny de 2015 
- Publicació al BOPB: 07.07.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el document tècnic anomenat “Avantprojecte d’obres ordinàries 
d’adequació del camí de l’Agulla”, redactat per B2B Jordi Bellmunt i Agata Buscemi 
Arquitectes SLP, seleccionant l’alternativa 1 per a la seva execució, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 2.518.653 euros (IVA 21% exclòs). 
 
Segon. Notificar el present acord als redactors del projecte, als serveis tècnics 
municipals. 
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Tercer. Declarar que: 
  

- L’acte és una resolució, posa fi al a 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 a 
dret. 

 
 
 

Annex 1: Informe tècnic emès per l’arquitecte tècnic de data 14 de març de 2018. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
2.1 Aprovació de la correcció d’error en el plec de clàusules administratives 
que han de regir la licitació de la concessió de l’ús privatiu d’un bé de domini 
públic per al desenvolupament d’una activitat esportiva i d’una àrea d’ús públic 
d’estada d’autocaravanes  (exped. 0601/2017) 
 
Primer. Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 5 de febrer de 2018 va 
aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives particulars 
referent a la licitació de la concessió de l’ús privatiu d’un bé de domini públic per al 
desenvolupament d’una activitat esportiva i d’una àrea d’ús públic d’estada 
d’autocaravanes, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, varis criteris d’adjudicació i tramitació ordinària.  
 
Segon. Atès que en la clàusula 5.2 sobre “Obligacions específiques de l’adjudicatari”, 
en el punt número 12 consta per error el següent termini: “dos anys”  
 
Tercer. Conforme l’establert a l’article 109 de la Llei 39/2015, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les 
administracions poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en el seus actes. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada 
següent: 

- Òrgan delegant: Ple de l’Ajuntament 
- Data delegació: 22.06.2015 
- Publicació al BOPB: 07.07.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Rectificar la redacció del punt 12 de la clàusula 5.2 sobre “Obligacions 
especifiques de l’adjudicatari” del plec de clàusules administratives particulars referent 
a la licitació de la concessió de l’ús privatiu d’un bé de domini públic per al 
desenvolupament d’una activitat esportiva i d’una àrea d’ús públic d’estada 
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d’autocaravanes, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, varis criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, de manera que on diu: 

 
“12. Excepcionalment i de manera puntual es podran autoritzar per la 
Corporació municipal la realització d’activitats de caràcter extraordinari i, en tot 
cas, relacionades amb l’objecte concessional i dins dels usos permesos. Així 
mateix com també de forma excepcional l’ajuntament podrà reservar-se o 
utilitzar les instal·lacions de la concessions per activitats d’interès públic de 
caràcter puntual fins a un màxim de dos anys, sense cost. En el cas de les 
instal·lacions de l’àmbit 1, la gestió d’aquestes instal·lacions durant l’activitat 
serà realitzada pel propi concessionari.” 
 

Ha de dir: 
 

“12.Excepcionalment i de manera puntual es podran autoritzar per la 
Corporació municipal la realització d’activitats de caràcter extraordinari i, en tot 
cas, relacionades amb l’objecte concessional i dins dels usos permesos. Així 
mateix com també de forma excepcional l’ajuntament podrà reservar-se o 
utilitzar les instal·lacions de la concessions per activitats d’interès públic de 
caràcter puntual fins a un màxim de dos dies a l’any, sense cost. En el cas de 
les instal·lacions de l’àmbit 1, la gestió d’aquestes instal·lacions durant l’activitat 
serà realitzada pel propi concessionari.” 
 

Segon. Sotmetre aquesta modificació al mateix règim de publicitat que es va sotmetre 
l’aprovació de l’expedient de contractació i els seus plecs de clàusules administratives 
particulats per tal que els possibles licitadors en tinguin coneixement. 
 
Tercer. Ampliar el termini de presentació d’ofertes en tres mesos des de la publicació 
de l’anunci del present acord. 
 
Quart. Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi al a 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 
a dret. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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2.2 Adjudicació del contracte administratiu especial per l’alienació, mitjançant 
procediment obert, de finques del patrimoni municipal del sòl i d’habitatge, 
ubicades al Polígon Industrial Berga I, subsector 2 de Sant Fruitós de Bages.  
(exped. 1145/2017). 
 
Primer. La Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de 2017 va aprovar l’expedient 
de contractació i plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del 
contracte administratiu especial per l’alienació, mitjançant procediment obert, de vuit 
parcel·les del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, ubicades al Polígon Industrial 
Berga I, subsector 2 de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon. L’anunci de la convocatòria es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
31/10/2017 i perfil del contractant perquè els interessats presentessin les seves 
proposicions, finalitzant el termini de presentació en data 30/11/2017. 
 
Tercer. Atès que durant el termini de presentació d’ofertes, i segons certificació del 
Secretari ha presentat oferta dins el termini el següent licitador:  Núm. de registre 
d'entrada: 2017-5626: Ferran Boixadós Quintana. 

 
Quart. En data 18/12/2017 es va portar a terme la reunió de la mesa de contractació 
d’obertura dels sobres 1 (documentació administrativa) i 2 (documentació relativa als 
criteris avaluables mitjançant judici de valor), en la qual es va acordar remetre la 
documentació presentada als serveis tècnics municipals per a l’emissió del 
corresponent informe de valoració; en data 26 de gener de 2018 la mesa de 
contractació va procedir a l’obertura de sobre 3. El licitador formula l’oferta per les 
següents parcel·les, segons es desprèn de l’acta de la mesa esmentada: 
 
“.../... 
 

DADES DE REFERÈNCIA DE LES PARCEL·LES  

 SECTOR 

INSCRIPCIÓ REGISTRAL 

REFERÈNCIA 
CADASTRAL 

PREU 
OFERTA 
PARCEL·LA 
(€ IVA 
exclòs) Volum Llibre Foli Finca 

27 
BERGA I 
Subs 2 

3476  222 210  8381  6140512DG0264S0001DE 
112.005 € 

28 
BERGA I 
Subs 2 

3476  222 212  8382  6140511DG0264S0001RE 
112.005 € 

29 
BERGA I 
Subs 2 

3476  222 214  8383  6140510DG0264S0001KE 
112.005 € 

30 
BERGA I 
Subs 2 

3476  222 216  8384  6140509DG0264S0001DE 
117.000 € 

 
De la documentació aportada al procediment, es constata que la proposta formulada 
pel Sr. Ferran Boixadós Quintana, es concreta en la realització del pagament del preu 
de les finques per mitjà de l’atribució d’una altra finca a l’Ajuntament: 
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A tal efecte, al model Annex 3 per a la formulació de l’oferta econòmica, s’adjunta la 
següent documentació: 
 

- Nota d’informació registral emesa en data 24.11.17 pel Registre de la propietat 
núm. 4 de Manresa referent a la finca núm. 3804; llibre 87, Tom 2013, Foli 40 
situada al carrer Lleida núm. 14 4     

- Informe de valoració de la nau industrial ubicada al carrer Lleida núm. 24, de 
l’empresa Tandemtecnic,S.L. visat en data 29.11.2017 i signat pel Sr. Josep 
Terrones Marín, arquitecte tècnic (núm. col·legiat 7937). L’informe estipula en 
450.000 € el valor de mercat de la citada nau industrial.  

- Declaració responsable segons la qual des de la de formalització de l’escriptura 
pública de transmissió, es farà el trasllat a les finques ubicades al Polígon 
Industrial Berga I, subsector 2 de Sant Fruitós de Bages en un període màxim 
de 36 mesos. “ 

 
Cinquè. Atès que el plec de clàusules administratives particulars, preveu en la 
clàusula 17 que “El pagament del preu podrà oferir-se per part del licitador en forma de 
l’atribució a l’Ajuntament del dret de ple domini sobre una o diverses finques ubicades 
dins del nucli urbà de Sant Fruitós de Bages, en les quals el mateix licitador estigui 
actualment realitzant l’activitat que pretengui desenvolupar traslladant-la a la/les 
parcel·la/es a les quals concorri i aquesta activitat es trobi legalitzada conforme la 
legislació sobre activitats”, la mesa de contractació esmentada va acordar: 
 
“Primer. Sotmetre a una taxació oficial la següent finca que ha ofert el Sr. Ferran 
Boixadós Quintana, com a pagament del preu de les parcel·les per les quals ha 
formulat oferta:  

- Edifici nau industrial situada al carrer Lleida,24 de Sant Fruitós de Bages.  
- Referencia cadastral 6233502DG0263S0001FO 
- Dades registrals: inscrita al Registre de la propietat núm. 4 de Manresa referent 

a la finca núm.  3804; llibre 87, Tom 2013, Foli 40 
Segon. Una vegada rebuda la taxació, donar-ne trasllat al Sr. Ferran Boixadós 
Quintana als efectes de procedir conforme el disposat en la clàusula 17 del P CAP. 
Tercer. Publicar l’acta una vegada signada en el perfil del contractant de l’Ajuntament.” 
 
Sisè. En data 16 de març de 2018 (2018-E-RC-1506) es va rebre la taxació de la 
citada finca encarregada per l’Ajuntament elaborada per Arquitasa, Sociedad de 
Tasación la qual valora la finca esmentada en 406.997,00 euros. 
 
Setè. De l’esmentat informe de taxació se’n donà trasllat al licitador en data 
19.03.2017, requerint-lo en unitat d’acte per tal que procedís a la presentació de la 
documentació preceptiva prèvia a la l’adjudicació del contracte. 
 
Vuitè. Vist que en data 28 de març de 2018, es va reunir la mesa de contractació en la 
qual es va acordar elevar a la Junta de Govern Local l’adjudicació a favor del Sr. 
FERRAN BOIXADÓS QUINTANA, amb NIF **** del contracte administratiu especial 
d’alienació de les següents parcel·les del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge 
ubicades al polígon industrial sector Berga I, subsector 2 de Sant Fruitós de Bages, 

                                                 
4
 Numeració que es correspon amb l’existent amb anterioritat a l’aprovació, mitjançant acord de la Junta de Govern 

Local de 3.03.2010, de la numeració del sector industrial La Bòbila. L’actual numeració és carrer Lleida 24. 
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realitzant-se el pagament del preu per part del licitador en forma de l’atribució a 
l’Ajuntament del dret de ple domini sobre la finca inscrita al Registre de la Propietat de 
Manresa núm. 3804; llibre 87, Tom 2013, Foli 40  situada al carrer Lleida núm. 24 de 
Sant Fruitós de Bages, propietat del Sr. Ferran Boixadós Quintana. 
 
Novè. Vist que la diferència del valor entre el bé immoble que s’atribueix per al 
pagament del preu no és superior al 40% de l’import major. 
 
Desè. Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada 
següent: 

- Òrgan delegant: Ple de l’Ajuntament 
- Data delegació: 22.06.2015 
- Publicació al BOPB: 07.07.2015 

 
ACORDS: 
 
Primer. Adjudicar al Sr. FERRAN BOIXADÓS QUINTANA, amb DNI ****, el contracte  
administratiu especial d’alienació per títol de permuta de les finques següents, totes 
elles del Registre de la Propietat número 4 de Manresa, de conformitat amb l’expedient 
de contractació aprovat per la Junta de Govern Local el 17 d’octubre de 2017. 
 

INSCRIPCIÓ REGISTRAL REFERÈNCIA 
CADASTRAL Volum Llibre Foli Finca 

3476  222 210  8381  6140512DG0264S0001DE 

3476  222 212  8382  6140511DG0264S0001RE 

3476  222 214  8383  6140510DG0264S0001KE 

3476  222 216  8384  6140509DG0264S0001DE 

 
Segon. Establir que el preu que paga l’adjudicatari per aquestes finques és l’integrat 
pel següent: 
 
1. La transmissió del dret de ple domini lliure de càrregues i gravàmens i d’ocupants de 
la finca del Registre de la Propietat número 4 de Manresa 3804; llibre 87, Tom 2013, 
Foli 40  situada al carrer Lleida núm. 24 de Sant Fruitós de Bages, propietat del Sr. 
Ferran Boixadós Quintana en la qual l’empresa Boixadós Envasos Metàl·lics, S.L. hi té 
ubicada i hi desenvolupa actualment la seva activitat industrial.  
Aquest bé s’adscriurà al patrimoni municipal del sòl. 
 
2. La quantitat de 46.018,00 € resultat de la diferència entre el valor de les parcel·les 
que es transmeten a l’adjudicatari en virtut de l’adjudicació i el valor de taxació de la 
finca que adquirirà l’Ajuntament segons l’informe de taxació emès per Arquitasa, 
quantitats aquestes que s’expressen a continuació: 
 

a) Valor de ofertat de les parcel·les números 27 a 30 ubicades al polígon industrial 
Berga I Subsector 2, per les quals ha presentat oferta el Sr. Ferran Boixadós 
Quintana:  453.015 euros. 
Aquest import es desglossa la següent manera: 
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b) Valor de mercat segons l’informe de taxació emès per Arquitasa, Sociedad de 
Tasación, per encàrrec municipal: 406.997,00 euros 

 
Tercer. Requerir a l’adjudicatari que en el termini de 15 dies procedeixi en unitat d’acte 
a formalitzar el contracte i atorgar l’escriptura pública que perfeccionarà la transmissió, 
tot recordant-li que el pagament de la quantitat indicada en l’apartat 2 de l’acord 
anterior s’ha de realitzar segons el contracte dins d’aquest mateix acte. El dia, l’hora i 
el notari autoritzant seran comunicats a l’adjudicatari per l’Ajuntament. 
 
Quart. Concertar amb efectes de la data d’atorgament de l’escriptura un contracte 
d’arrendament entre l’adjudicatari, com arrendatari, i l’Ajuntament com a arrendador 
sobre la finca que adquireix  l’Ajuntament, el qual meritarà una renda mensual de 
171,16 € (0,12986 € m2 * 1.318 m2), de conformitat amb la clàusula 17 del PCAP i 
l’apartat 5 de l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació, regint-se en la resta 
de les seves estipulacions per allò que disposa el contracte adjudicat.  
 
Cinquè. Indicar que els imports esmentats en aquest acord no inclouen en cap cas 
impostos. 
 
Sisè. De conformitat amb l’oferta presentada el termini pel trasllat a les finques 
ubicades al Polígon Industrial Berga I, subsector 2 de Sant Fruitós de Bages es fixa en 
un període màxim de 36 mesos. Una vegada transcorregut aquest, es procedirà 
conforme es disposa en la clàusula 17 del PCAP. 
 
Setè. Notificar els anteriors acords a l’empresa adjudicatària, a l’àrea de Serveis 
Tècnics (Sr. Joan Anglada i Arumí, arquitecte municipal i Sr. Aleix Cervantes López, 
enginyer municipal), a l’AODL (Sra. Mònica Sellarès Ramos i a la Intervenció 
municipal. 
 
Vuitè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització a la web 
municipal-perfil del contractant, i en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Novè. Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi al a 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 a 
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dret. 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 

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

 
 
3.1 Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 
celebrada el 19 de març de 2018. (exped. 0430/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
3.2 Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i del regidor delegat de serveis 
econòmics des de l’última sessió. (exped. 0048/2018) 
 

2018-0286 
14/03/2018 

11:25 
1198/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 4 i 5 
i les seves factures, de les obres del projecte 
constructiu d’una passarel.la sobre la C-16c, 
al Pk. 1+250 

2018-0287 
14/03/2018 

11:25 
1524/2015 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 4 i la 
seva factura, corresponent a les obres 
contemplades en el document “Fase 1 
separata accessos a la C-16C. Projecte 
d’urbanització de la unitat d’actuació 16a La 
Serreta”. 
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2018-0288 
14/03/2018 

11:26 
924/2017 

Aprovació de la factura número 5 
corresponent als honoraris meritats en el 
marc del contracte menor de servei de 
referència (honoraris avantprojecte Camí de 
l’Agulla) 

2018-0289 
14/03/2018 

11:26 
1165/2016 

Aprovació i fixació dels terminis de pagament 
de les contribucions especials de la primera 
fase de les obres ordinàries de 
reurbanització del carrer Padró  

2018-0290 
15/03/2018 

11:35 
462/2017 

Aprovació de la justificació i ordenació de 
pagament de subvenció nominativa al FC 
Fruitosenc, exercici 2017. 

2018-0291 
15/03/2018 

12:19 
306/2018 

Resolució en Procediment Disciplinari  

2018-0292 
15/03/2018 

13:07 
277/2017 

Sol.licitud de bonificació  de l’IBI per famílies 
monoparentals 2018 

2018-0293 
15/03/2018 

17:50 
434/2018 

Aprovació dels Plans pressupostaris a mig 
termini (exercicis 2019-2021) 

2018-0294 
15/03/2018 

18:48 
430/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 19 de març de 
2018 

2018-0295 
16/03/2018 

9:07 
1178/2017 

Aprovació de la justificació i ordenació de 
pagament del conveni subvencional amb 
l’Associació Comerç Actiu. 

2018-0296 
16/03/2018 

13:07 
1529/2017 

Aprovació de llicència  urbanística d'obres 
per a l’adequació de nau industrial a gimnàs, 
situada al carrer Barcelona, 58 del Pol. Ind. 
“La Bòbila 

2018-0297 
16/03/2018 

13:09 
120/2017 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia d’obertura de l’activitat de bar a 
l’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages 

2018-0298 
16/03/2018 

13:12 
317/2018 

Llicència  de primera ocupació d'un centre de 
culte 

2018-0299 
19/03/2018 

9:46 
1454/2017 

Prendre coneixement de la comunicació de 
transmissió dels efectes d’una llicència 
ambiental d’activitat d’estació de servei 

2018-0300 
19/03/2018 

9:52 
1298/2017 

Prendre coneixement de la declaració 
responsable d’obertura de l’activitat de 
venda al menor de roba i complements a la 
Ctra. de Vic 

2018-0301 
19/03/2018 

9:57 
1627/2017 

Atorgament de llicència de parcel.lació/ 
divisió horitzontal. 

2018-0302 
19/03/2018 

10:00 
1263/2017 

Atorgament de llicència de parcel.lació  

2018-0303 
19/03/2018 

10:12 
426/2018 

Incoació de procediment sancionador en 
matèria de trànsit: aprovació de la relació 
18013144 
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2018-0304 
19/03/2018 

10:15 
458/2018 

Incoació d’expedients sancionadors de 
trànsit: aprovació de la relació 05, núm 
18014319 

2018-0305 
19/03/2018 

12:37 
442/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de 
pagaments corresponents a l’expedient nº 
442/2018 de RELACIÓ DE 
FACTURES, número de relació O/2018/26 

2018-0306 
19/03/2018 

16:23 
1367/2016 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i la 
factura número 975 corresponent a les obres 
contingudes en Projecte executiu de la 
primera fase de les obres de reurbanització 
del carrer Padró 

2018-0307 
20/03/2018 

10:24 
1268/2017 

Aprovació de la justificació i ordenació de 
pagament de la subvenció per concurrència 
competitiva a l’Associació Juvenil Social 
Lovers,  exercici 2017. 

2018-0308 
20/03/2018 

14:59 
114/2018 

Aprovació del reconeixement d’obligacions i 
ordenació del pagament corresponents als 
lloguers que ocupen diferents serveis 
municipals (MARÇ/2018) 

2018-0309 
21/03/2018 

6:13 
155/2018 

Aprovació del projecte de numeració Plaça 
de la Vila, al nucli de Sant Fruitós de Bages  

2018-0310 
21/03/2018 

13:44 
817/2017 

Emissió d’informe adreçat al Dept. de 
Territori i Sostenibilitat, sobre la Pla director 
urbanístic Vies Blaves Barcelona 

2018-0311 
21/03/2018 

13:50 
473/2018 

Actuació per la realització d’actuacions 
respecte a l’armament de la Policia Local: 
mesures d’intervenció d’arma per realització 
de proves en reincorporació d’agent 

2018-0312 
21/03/2018 

13:51 
457/2018 

Reducció de jornada a una treballadora 

2018-0313 
21/03/2018 

13:56 
826/2017 

Pròrroga de la instrucció sobre circulació 
vehicles pesants als vials de Pineda Bages 
(decret núm.  2017-0661) 

2018-0314 
21/03/2018 

14:42 
29/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 5 i 
factura  918.008 de les obres contingudes en 
el Projecte d’Urbanització de la unitat 
d’actuació UA16a La Serreta. Separata 3. 
Fase 2. 

2018-0315 
22/03/2018 

9:30 
1569/2017 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia d’obertura de l’activitat de magatzem 
de teixit i fil al C. Pica d’Estats, del polígon 
industrial Sant Isidre. 

2018-0316 
22/03/2018 

10:47 
456/2018 

Inici de procediment de baixes a instància de 
part del Padró municipal d’habitants per 
inscripció indeguda 

2018-0317 
22/03/2018 

12:44 
305/2018 

Aprovació llicència  d'obres menors per la 
col·locació de bastida. 



   
 

 

 
   

 

Pàgina 23 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

2018-0318 
22/03/2018 

12:46 
344/2018 

Aprovació llicència  d'obres menors per obrir 
rasa de canalització de gas natural de 48m 

2018-0319 
22/03/2018 

12:49 
239/2018 

Autorització d’ús d’equipament esportiu per a 
la celebració del 21è Torneig Pasqua Paidos 
memorial Martí Orive. 

2018-0320 
22/03/2018 

14:20 
202/2018 

Esmena d’errors materials en el Decret del 
regidor de Serveis Econòmics núm. 2018-
0117, de l’1 de febrer de 2018, sobre 
modificació del pressupost municipal número 
1/2018 

2018-0321 
22/03/2018 

14:22 
1636/2017 

Aprovació de la devolució d'ingressos 
indeguts per no-celebració de 
l’esdeveniment que va motivar l’ingrés 

2018-0322 
23/03/2018 

10:54 
396/2018 

Retorn a la jornada ordinària d’una 
treballadora 

2018-0323 
23/03/2018 

12:02 
456/2018 

Resolució de la sol·licitud de baixa en el 
Padró Municipal d’Habitants  

2018-0324 
23/03/2018 

12:08 
306/2018 

Modificació de resolució en procediment 
disciplinari a un treballador 

2018-0325 
23/03/2018 

12:16 
1488/2017 

Finalització del nomenament interí com a 
agent policia local per incorporació de la 
titular 

2018-0326 
23/03/2018 

12:21 
174/2018 

Aprovació de la llista d’admesos/es i 
exclosos/es, composició tribunal i data de les 
proves en procés selectiu per a la creació de 
borsa de treball d'administratius/ves 

2018-0327 
23/03/2018 

13:56 
872/2017 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les 
obres contingudes en el “Projecte per la 
protecció contra la caiguda de roques del 
camí de Sant Benet a Sant Fruitós de 
Bages”. 

2018-0328 
23/03/2018 

14:15 
478/2018 

Aprovació d'instrucció sobre l’aplicació del 
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel 
qual s’aprova el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional i delegació de 
determinades funcions. 

2018-0329 
24/03/2018 

11:17 
401/2016 

Rectificació d’un error material en la 
bonificació deixalleries 2017 (decret núm.  
2017-1407) 

2018-0330 
26/03/2018 

9:47 
479/2018 

Instrucció primera sobre aplicació de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre de Contractes del 
Sector públic per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 
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2018-0331 
26/03/2018 

9:48 
79/2018 

Prendre coneixement de la comunicació de 
transmissió dels efectes d’una comunicació 
prèvia d’obertura de bar al C. Doctor 
Fleming, 5. 

2018-03325 
26/03/2018 

18:46 
485/2018 

Cessió ús vehicle propietat municipal a 
l'agrupació coral sant fruitós- 2018 per 
cantades de caramelles 

2018-0333 
28/03/2018 

10:06 
485/2018 

Autorització d'acte a la via pública (rua de 
caramelles de Pasqua) 

2018-0334 
28/03/2018 

10:11 
482/2018 

Actualització de dades de la Junta de l’AEE 
Paidos al Registre municipal d’entitats i 
associacions de Sant Fruitós de Bages. 

2018-0335 
28/03/2018 

10:12 
1158/2016 

Aprovació de l’acta de recepció de les obres 
de reordenació dels carrers Jacint Verdaguer 
i Rius i Taulet. Ampliació de vorera Nord (JV) 
i vorera oest (RiT) A Sant Fruitós de Bages. 

2018-0336 
28/03/2018 

11:13 
1367/2016 

Aprovació de la certificació numero 2 de les 
obres de reurbanització del carrer Padró. 

2018-0337 
28/03/2018 

11:47 
481/2018 

Compactació de lactància i reducció de 
jornada 

2018-0338 
28/03/2018 

11:47 
505/2018 

Reconeixement de trienni a un funcionari 

2018-0339 
28/03/2018 

11:50 
483/2018 

Nomenament interí d’un agent de policia fins 
la finalització d’una baixa per IT  

2018-0340 
28/03/2018 

12:31 
395/2018 

Gratificacions extraordinàries i hores extres 
del mes de febrer a pagar a la nòmina de 
març 2018 

2018-0341 
28/03/2018 

13:13 
422/2018 

Aprovació de la despesa de la nòmina Març 
2018 

2018-0342 
29/03/2018 

8:57 
105/2018 

Aprovació de l’adjudicació del contracte del 
servei d’elaboració del cens i compliment 
substitutori en el compliment de l’ordenança 
reguladora del manteniment de parcel·les 

2018-0343 
29/03/2018 

9:01 
508/2018 

Cessió de dades del padró municipal 
d’habitants sol·licitada per la Llar d’infants 
municipal Les Oliveres 

2018-0344 
29/03/2018 

13:30 
447/2018 

Aprovar el padró de la taxa dels mercats de 
venda no sedentària. Segon trimestre de 
2018 

2018-0345 
29/03/2018 

13:44 
464/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Serveis a la 
Ciutadania pel dia 5 d'abril de 2018 

2018-0346 
29/03/2018 

13:44 
515/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Portaveus pel dia 5 d'abril de 2018 

                                                 
5 En aquest decret hi consta la firma electrònica del secretari Josep González Ballesteros, malgrat que al 

final del document hi ha la participació de qui signa a nom del vicesecretari Santiago González 
Castellanos. En ambdós casos hi ha de constar el secretari municipal. 
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2018-0347 
29/03/2018 

14:20 
463/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Promoció del 
Territori pel dia 5 d'abril de 2018 

2018-0348 
29/03/2018 

14:21 
462/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Presidència i 
Serveis Centrals pel dia 5 d'abril de 2018 

2018-0349 
29/03/2018 

14:21 
501/2018 

Acotacions prèvies sol·licitant informació  

2018-0350 
29/03/2018 

14:22 
386/2018 

Incoació de baixes al padró municipal 
d’habitants ENCSARP per caducitat de la 
inscripció padronal 

2018-0351 
03/04/2018 

12:07 
466/2017 

Aprovació de la justificació i ordenació de 
pagament de subvenció nominativa a Club 
hípic Sant Fruitós, exercici 2017. 

2018-0352 
03/04/2018 

13:08 
486/2018 

Modificació del pressupost municipal núm.  
04/2018 - Incorporació parcial de romanents 
de crèdits.  

 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
_x_ Donat compte 
 

 
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
4. ÀREA DE SECRETARIA  
 
4.1 Acatament de resolució judicial (sentència) . (exped. 0866/2015) 
 
Primer.- Mitjançant Decret d’alcaldia numero 2015-0479 de 17 de juny de 2015 es va 
resoldre comparèixer davant el Jutjat Contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona en 
qualitat d’administració demandada al recurs contenciós administratiu núm. 141/2015, 
interposat per la mercantil Desli-Bloc, SL, contra l’acord adoptat per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el 16 de febrer de 2015 (acord número S.16) relatiu 
a l’adjudicació del contracte de subministrament d’armaris compactes mòbils per a 
l’edifici de la Biblioteca i arxiu municipal.    
 
Segon.- El referit recurs va ser resolt mitjançant sentència número 161/2017, de 15 de 
juny de 2017 (ANNEX 1) per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu 
presentat en el seu dia per la mercantil Desli-Bloc, SL, amb condemna en costes 
processals a la part demandant, per import màxim de 600,00 euros, que ja han estat 
cobrats per l’Ajuntament. 
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Tercer.- En data 20 de març de 2018 ha estat notificada la diligència d’ordenació de 
16 de març de 2018, que constata la no recepció de l’expedient6 per part de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per no haver arribat mai a aquest el seu retorn. 
No obstant l’extraviament de l’expedient, l’esmentada diligència ordena procedir a 
l’arxiu del procediment. 
 
Quart.- Els articles 24.1 i 118 de la Constitució Espanyola  regulen el dret a la tutela 
judicial efectiva i a l’obligació de complir les sentències i altres resolucions fermes dels 
Jutges i dels Tribunals i de prestar la col·laboració que aquests requereixin en el curs 
del procés i en l’execució d’allò que hagi estat resolt. 
 
Cinquè.- L’obligació de compliment de resolucions judicials ha estat regulada 
mitjançant l’article 18.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i 
específicament en l’article 103.3 de la Llei 29/1998, de 29 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciós-administratiu fixant-se l’obligació de les parts de complir les 
sentències en la forma i termes que aquestes continguin. 
 
La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde. 
- Decret de delegació: decret número 2015-0480 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015. 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015. 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Acatar en tots els seus termes la sentència número 161/2017, de 15 de juny 
de 2017 dictada per la magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de 
Barcelona en recurs contenciós administratiu número 141/2015, interposat per la 
mercantil Desli-Bloc, SL, per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat, esdevenint ferma segons Diligència d’ordenació de 21 de juliol de 2017 
(ANNEX 2).  
 
Segon.- Comunicar el present acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de 
Barcelona. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

- L’acte és l’execució d’una resolució judicial i per tant no pot ser objecte de cap 
recurs administratiu o jurisdiccional. 

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret.   
 
 
ANNEX 1: sentència número 161/2017, de 15 de juny de 2017 

 

                                                 
6 Que va ser tramès el seu dia al Jutjat en format de còpia.  
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ANNEX 2: diligència d’ordenació de 21 de juliol de 2017. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
5. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
5.1 Aprovació de la pròrroga del contracte per la prestació del servei de 
control horari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. (exped. 0612/2013) 
 
Primer. En data 21 de maig de 2014 es va formalitzar el contracte pel servei integral de 
control horari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages entre l’empresa MHP Servicios 
de Control SL, amb CIF B35664879 i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Segon. Conforme el plec de clàusules administratives particulars, la vigència del 
contracte s’estableix en 4 anys des de la seva formalització, i estableix la possibilitat 
de dues pròrrogues, per un durada màxima d’un any cada una. 
 
Tercer. Vista la instància presentada pel Sr. Moisés Hernàndez Padrón, en 
representació de l’empresa contractista, en la qual exposa que donada la data de 
finalització del contracte està pròxima el seu venciment, es sol·licita prorrogar el 
contracte en els termes establerts. 
 
Quart. Vista la provisió emesa en data 15 de març de 2018 per l’alcalde de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, instant la tramitació del procediment per a 
l’aprovació de la pròrroga del contracte per a un any més. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
Òrgan delegant: Alcalde  
Data de delegació: 18 de juny de 2015  
Numero decret: 2015-0480  
Publicació al BOPB: 03.07.2015  
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga del contracte del servei  de control horari de l’Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages, formalitzat amb l’empresa MHP Servicios de Control SL, 
amb CIF B35664879, una vegada s’esgoti el termini de vigència del mateix 
(21/05/2018) 
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Segon. Autoritzar la despesa per import de 4.407,00 € (IVA exclòs), més 987,84 € del 
21% d’IVA, total de 5.691,84 € (21% d’IVA inclòs), corresponent a la pròrroga del servei 
per un any, amb càrrec a l’aplicació  11.920.20600, lloguers equips informàtics, amb el 
següent desglòs. 
 
- 3.320,24 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida del pressupost de 2018 
- 2.371,60 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida del pressupost de 2019 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa MHP Servicios de Control SL, a la 
Intervenció Tresoreria i a la tècnica de recursos humans i al tècnic informàtic.  
 
Quart. Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi al a 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 a 
dret. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
5.2 Aprovació de la modificació de crèdit núm. 05/2018  del pressupost 
municipal 2018 per transferència de crèdit. (exped. 0525/2018) 
 
Primer.- Vistes les providències de regidories municipals en que per tal d’adequar el 
pressupost a la despesa que es preveu efectuar es considera necessari augmentar les 
següents partides: 

 32.330.48960 Premis de concurs de pintura ràpida, 450,00 € 

 17.491.46702 Consorci Localret, 35,90 € 
 
Per tal d’augmentar aquest import, es posa en coneixement a la Intervenció municipal 
que  es consideren sobrants els següents crèdits: 

 32.334.48961 Subvenció nominativa Batucada Shango, 450,00 € 

 13.433.13101 Hores extraordinàries, 35,90 € 
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Segon.- Atesa la memòria presentada pel regidor de Serveis Econòmics que 
s’incorpora al present expedient. 
 
Tercer.- Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de 
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals. 
 
Quart.- Ateses les competències per l’aprovació de l’expedient modificatiu regulades 
en les bases d’execució del pressupost 2018. 

 
Cinquè.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar i formalitzar l’expedient de modificació de crèdit núm. 05/2018 
mitjançant la transferència de crèdit. El resum de la modificació és el següent (annex 
I): 
 
Segon.- Que l’expedient es formalitza segons  l’annex I i que es detalla. 
 
Tercer.- “Declarar que: 
 

- Aquest acord aprova una disposició administrativa general, posa fi a la via 
administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu 
davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya en el termini de dos mesos. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar altre recurs ajustat a 
dret.” 

 
 
Annex I 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA   
  
6.1 Compromís en l’aplicació de les assignacions percebudes per l’Impost 
per estada en establiments turístics (IEET) recaptat durant el segon i tercer 
trimestres de 2017. (exped. 0320/2018) 
 
Primer.- En data 15.02.2018, la Direcció General de Turisme, depenent del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, va enviar 
comunicació a aquest Ajuntament a través de la plataforma EACAT(E/000823-2018). 
 
Segon.- En l’esmentada comunicació, l’ens indicava l’assignació que de la recaptació 
de l’Impost per estada en establiments turístics (IEET) realitzada durant el segon i 
tercer trimestres de 2017 li pertoca al municipi, la qual ascendeix a 7.270,20 €. 
 
Tercer.- Vist el què disposa la llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels imposts 
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades 
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.  
 
Quart.- Vist que en l’esmentada llei s’estableix que els imports de l’assignació en 
concepte dels FFT s’han de destinar a projectes i actuacions que persegueixin alguns 
dels objectius establerts a l’article 49.1. 
 
Cinquè.- Vist l’informe elaborat per la Tècnica de Promoció Econòmica municipal en 
relació al compromís de destinació de l’IEET corresponent al segon i tercer trimestre 
de 2017, de data 12.03.2018. 
 
Tenint en compte que la Junta de Govern Local que actua per la competència  
delegada següent: 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Numero decret: 480 
- Publicació al BOPB: 03 de juliol de 2015 

 
S’ACORDA: 
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PRIMER.- Acceptar l’assignació de l’IEET corresponent al segon i tercer 
trimestres de l’any 2017 realitzada per part de la Direcció General de Turisme cap 
a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per un import total de 7.270,20€. 
 
SEGON.- Prendre el compromís de destinar els esmentats fons tal i com es 
detalla en el quadre següent: 

 

Nom activitat/ 
actuació 

subvencionada 

 
Proveïdor 

 
NIF 

Proveïdor 

Base 
imposable 

de l'activitat 

Import 
amb IVA 

de 
l'activitat 

Estand de promoció 
econòmica i turisme 

 
 

Fusteria 
Manyà, S.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B60717691 

 
3.503,00 

 
4.238,63 

Benet Games 2017 
(10% de l’import total 

31.939,50€) 

Ocisport 
Serveis 

Esportius, S.L. 
ESB62872338 2.523.22 3.193,95 

IMPORT TOTAL DE LES ACTIVITATS INDICADES  7.432,58 

 
TERCER.- Notificar la present resolució a les àrees municipals d’Intervenció i 
Tresoreria, per al seu coneixement. La justificació del destí efectiu dels crèdits 
obtinguts a la finalitat de promoció turística s’acreditaran mitjançant certificat 
d’intervenció. Aquest certificat s’haurà de presentar dins el mes de gener de 
2019 davant la Direcció General de Turisme.  
  
QUART.- Declarar que: 

 
- Aquest acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser 
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratius davant dels jutjats 
contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant l’òrgan 
titular legal de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol altre 
recurs  ajustat a dret. 

 
 

S’adjunten a aquesta proposta d’acord els documents següents: 
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INFORME SOBRE ELS FONS DE TURISME DEL SEGON I TERCER TRIMESTRES  
DE 2017 

 
En data 15.02.2018, la Direcció General de Turisme, depenent del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, va enviar comunicació a aquest 
Ajuntament a través de la plataforma EACAT(E/000823-2018). 
 
En l’esmentada comunicació, l’ens indicava l’assignació que de la recaptació de 
l’Impost per estada en establiments turístics (IEET) realitzada durant el segon i tercer 
trimestre de 2017 li pertoca al municipi, la qual ascendeix a 7.270,20 €. 
 
Tenint en compte el què disposa la llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels imposts 
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades 
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.  
 
L’esmentada llei estableix que els imports de l’assignació en concepte dels Fons del 
Foment del Turisme (FFT) s’han de destinar a projectes i actuacions que persegueixin 
alguns dels objectius establerts a l’article 49.1. 
 
Els Benet Games és un festival que ja està consolidat al territori. Durant l’edició del 
2017 van passar per l’esdeveniment més de 25.000 persones. El seu fet diferenciador 
és la combinació d’esports d’aventura, música, paisatge i territori. 
 
L’any passat es va licitar la realització de l’esdeveniment i va resultar adjudicada 
l’empresa OCISPORT SERVEIS ESPORTIUS, S.L. Una de les actuacions que havia 
de desenvolupar l’empresa era la difusió del Festival per tal d’atraure el major nombre 
de visitants.    
 
Per tal de donar a conèixer el municipi de Sant Fruitós de Bages en les diferents 
Fires, Festes, events, mostres, etc., s’ha construït un estand amb la forma d’un 
element arquitectònic del municipi com és el Cobert de la Màquina de Batre.  La 
nostra intenció és promocionar turísticament el municipi,  visitant diferents escenaris 
per tal de donar a conèixer tot el potencial que ja disposa el territori i pot atraure al 
nou turista (Monestir de Sant Benet, La Sagrera, El Bosquet, Mas de Sant Iscle, Camí 
paisatgístic, etc.).   
   
 
En el següent requadre es detallen els imports de les accions subvencionades amb 
els FFT del segon i tercer trimestre de 2017: 
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Nom activitat/ 
actuació 

subvencionada 

 
Proveïdor 

 
NIF 

Proveïdor 

Base 
imposable 

de l'activitat 

Import 
amb IVA 

de 
l'activitat 

Estand de promoció 
econòmica i turisme 

Fusteria 
Manyà, S.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B60717691 

 
3.503,00 

 
4.238,63 

Benet Games 2017 
(10% de l’import total 

31.939,50€) 

Ocisport 
Serveis 

Esportius, S.L. 
ESB62872338 2.523.22 3.193,95 

IMPORT TOTAL DE LES ACTIVITATS INDICADES  7.432,58 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
6.2 Atorgament d’autoritzacions d’ampliacions de llocs de venta al mercat 
setmanal de venda no sedentària. (exped. 1303/2017) 
 
Fets 
 
1. S’ha presentat sol·licitud d’ampliació de metres de llocs de venda al mercat 
setmanal de venda no sedentària. 
             
 - Escrit Registre: 2017-E-RC-5227 de 07/11/2017 de la Sra. ****, en sol·licitud d’ 
ampliació en 2metres del seu lloc de venda del mercat setmanal. 
 
L’Assentador municipal de mercats(vigilant municipal) ha emès informe que consta 
incorporat a l’expedient 
 
 
 
 



   
 

 

 
   

 

Pàgina 38 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

Fonaments de Dret 
 
1r. L’article 14 de l’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no 
sedentària (Butlletins Oficials de la Província de 24 de maig de 2017 i de 1 d’agost de 
2016) preveu que el titular d’una autorització podrà, sempre que l’estructura del mercat 
ho permeti, presentar una sol·licitud d’ampliació de la seva parada, d’acord amb les 
condicions que el mateix article indica. 
 
2n. L’òrgan competent per a resoldre les autoritzacions en aquesta matèria és l’alcalde 
d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, que va delegar a la Junta de Govern Local aquesta 
competència per a l’atorgament de llicències, en virtut de la competència delegada 
següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde 

- Data de delegació: 18.6.2015 

- Número Decret: 2015-480 

- Publicació al BOPB: 3.7.2015 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Estimar la sol·licitud de la Sra. **** i a tal efecte ampliar en 2 metres lineals 
el seu lloc de venda del mercat setmanal de venda no sedentària de Sant Fruitós de 
Bages (nucli), amb la qual cosa la seva parada tindrà una longitud total de 7 metres 
lineals 
 
SEGON.- Modificar la quota tributària al Padró de la taxa dels mercats de venda no 
sedentària, conforme l’establert a l’article 6. Quota tributària, de l’Ordenança fiscal 
núm. 14, reguladora de la taxa per parades,(..) casetes de venda instal·lades en 
terrenys  de domini públic, en el sentit d’aplicar la tarifa 2a .1.Mercat, resultant una 
quota tributària trimestral de 114 €. 
 
Tot això, sense perjudici que si s’ha produït l’aprofitament especial abans de d’haver 
obtingut la corresponent llicència, es procedirà, previ informe del vigilant del mercat, a 
practicar la corresponent liquidació complementària, de conformitat amb l’establert a 
l’article 7.3, de l’esmentada ordenança.  
 
TERCER.-  Notificar el present acord a la interessada. 
 
QUART.- Declarar que respecte a l’acord primer: 
- 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. 
 
CINQUE.- Declarar que respecte a l’acord segon: 
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 - L’acte és una resolució i pot ser impugnat per mitjà de 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. 
 

ANNEX. INFORME  

 
(Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal)  

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 
 
6.3 Aprovació de la resolució de la convocatòria per adjudicar autoritzacions 
per a l’exercici de venda no sedentària als mercats setmanals. (exped. 
1466/2017) 
 
1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de desembre de 2017, va aprovar  
les bases complementàries, que juntament amb les aprovades pel Ple en data 3 de 
març de 2017 regulen procediment per a l'atorgament de les autoritzacions de venda 
no sedentària als mercats setmanals de Sant Fruitós i Torruella de Baix. Alhora es va 
aprovar obrir la convocatòria pública per a l’atorgament de llicències d’ocupació del 
domini públic, mitjançant la instal·lació de parades per exercir la venda no sedentària 
en els mercats als mercats setmanals de Sant Fruitós i Torruella de Baix. Tanmateix 
va disposar que els acords adoptats en el procediment d’adjudicació  de  les parades 
de venda no sedentària es publicaran i podran consultar-se en el taulers d’anuncis 
electrònic de l’ajuntament santfruitos.cat i tindran efecte de notificació d’acord amb el 
previst a l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions publiques. 
 
2. Publicades les bases i la convocatòria en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, en el 
de la seu electrònica de la web municipal i al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 9/01/2008 i una vegada finalitzat el termini de presentació de 
sol·licituds (10/02/2018), resulta precís seguir la tramitació prevista en les bases que 
regeixin la convocatòria. 
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3. Dintre del termini de presentació de sol·licituds (un mes des de la data de publicació 
de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, comptador des de el 10/01/2018 al 
10/02/2018) s’ha presentat una única sol·licitud: 
 
Registre d’entrada        Sol·licitant                            Descripció del lloc de venda 
525/2018                Rostits Cami-Alarcón S.L.    Camió equipat de pollastres i conills a l’ast 

 
4.  Examinada la documentació que acompanya la sol·licitud, no resulta necessari obrir 
termini  per subsanar, ja que s’ajusta a la requerida en l’apartat 2. b) de l’annex de  
l’ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no sedentària 
determina el procediment per autoritzar noves parades de venda la convocatòria. 
 
L’apartat 3. Instrucció del procediment de l’esmentat annex estableix que, per formular 
la proposta de resolució escaient, els serveis tècnics municipals hauran d’emetre 
informe valorant les sol·licituds degudament presentades, i sempre tenint en compte 
les disponibilitats de l’ajuntament, d’acord amb els criteris definits en l’apartat 5. 
Criteris de valoració d’aquest annex.  
 
El número de sol·licituds presentades (una) es inferior al numero de llocs de vendes a 
adjudicar en aquesta tipologia: 
 
Mercat de Sant Fruitós: Grup 1. Alimentació: (8)  parades.  
Ocupades 4.  
Ofertades 4.  
Mercat de Torroella de Baix: Grup 1. Alimentació: (2) parades.  
Ocupades 1. 
Ofertades 1. 
 
Per això, en aplicació de allò establert en els apartats 10 i 11 les bases 
complementàries aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de 
desembre de 2017,  no serà necessari reunir a la Comissió tècnica per valorar les 
sol·licituds presentades ni aplicar els criteris de valoració, atorgant-se directament 
l’autorització al únic sol·licitant.  
 
5. D’acord amb l’apartat 6. Resolució del procediment, de l’annex de l’ordenança 
municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no sedentària, la resolució del 
procediment correspondrà a la Junta de Govern Local que serà qui atorgui les 
corresponents autoritzacions, amb el contingut previst en l’Ordenança reguladora dels 
mercats de venda no sedentària de Sant Fruitós de Bages.  
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Adjudicar autorització per a l’exercici de venda no sedentària al mercat 
setmanal de Sant Fruitós de Bages.  
  
Rostits Cami- Alarcón S.L. NIF B25700600 : venda ambulant mitjançant camió 
equipat de pollastres i conills a l’ast. Parada de 8 ml. Tipologia del producte: Grup 1. 
Alimentació. 
 
Condicions: 
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- Dies i horari de celebració: dimarts entre les 8:00 i les 14:00 hores.  
- Durada de l’ autorització: 15 anys 
- Compliment de l’ordenança municipal reguladora dels mercats setmanal de venda no 
sedentària. (publicada  BOP el 24/05/2017. Model tipus. BOP de 01/08/2016) 
 
SEGON.-  Notificar el present acord a l’interessat 
 
TERCER.- 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.   

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
6.4 Aprovació de l’acceptació  d’ajut del fons de prestació econòmica “ Els 
serveis locals d’ocupació amb la plataforma telemàtica Xaloc”, com aportació a 
les despeses de la contractació de personal, en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2018- Servei del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació 
de Barcelona. (exped. 0424/2018) 
 
1. En data 8/3/2018 (registre d’entrada 2018-E-RC-1249) es comunica l’acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 22/2/018, per la qual es 
concedeix a aquest ajuntament un ajut econòmic, consistent en la concessió del fons 
de prestació “ Els serveis locals d’ocupació amb la plataforma telemàtica Xaloc”, en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-
2019”. 
 
Promotor: Servei de Mercat de Treball. 
Objecte: Fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb la plataforma telemàtica 
Xaloc” 
Import concedit: 16.083.05€. Import a justificar: 21.444,07€ 
Codi XGL: 18/Y/248923 
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El règim de gestió dels fons de prestació, entre altres normes, determina: 
- Acceptació. Total o parcial, abans del 30 de juny de 20187, que s’ha de realitzar 
electrònicament a través del portal de tràmit dels ens locals i altres administracions.   
 
-  Execució i justificació.  Ha de referir-se a actuacions executades en el període 
comprès entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018.  El termini per la 
justificació finalitza el  31 d’octubre de 2018. Les despeses municipals susceptibles de 
justificació i els requisits i la forma de presentar la documentació justificativa. 
 
- Obligació de cofinançament. L’ens destinatari el 25% sobre el cost total de l’actuació i 
Diputació 75% de l’import de la despesa elegible a justificar. 
 
- Pagament.  De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar 
serveis bàsics i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen 
per avançat el 75% de l’import concedit, a partir que l’ens destinatari presenti 
l’acceptació expressa. El pagament de l’import restant de la concessió es farà prèvia 
presentació de la justificació de les despeses de l’actuació. Si no es presenta l’ 
acceptació expressa, l’ajuntament percebrà l’ajut, prèvia justificació de les despeses. 
 
2.  L’acceptació de subvencions i altres ajuts i prestacions equivalents és competència 
de la Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:  
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Acceptar els fons de prestació econòmica de 16.083,05 € atorgada per la 
Diputació de Barcelona como aportació de les despeses del programa, “ Els serveis 
locals d’ocupació amb la plataforma telemàtica Xaloc” en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i  traslladar aquest 
acord de l’acceptació expressa del fons a la Diputació de Barcelona a través del Portal 
de tràmits dels ens locals i altres administracions. 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal per al 
seu coneixement i als efectes, si s’escau, d’aplicar aquest fons de prestació (ajut) 
econòmica en el concepte d’ingressos i de generació de crèdits per despeses en el 
pressupost. 
 
TERCER.-  Declarar que: 
 
 - L’acte es una resolució, que posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent de la seva notificació. 
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- 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 poden interposar qualsevol altre recurs ajustats a dret. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
6.5 Aprovació de text de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per la retolació de les 
entrades dels polígons. (exped. 0128/2018) 
 
Primer. El Consell Comarcal del Bages i l’ Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 
conjuntament amb altres municipis de la comarca,  tenen subscrit des de l’any 2009   
un conveni  marc de col·laboració per tal de dinamitzar  i millorar els polígons 
d’activitat econòmica del Bages mitjançant  l’actuació “Promoció i millora dels polígons 
i les empreses del Bages 2017”. 
 
Segon. El Consell Comarcal del Bages promou des de l’any 2008 un programa de 
dinamització i millora dels polígons d’activitat econòmica  i, en exercici de les seves 
competències, vol donar continuïtat i ampliar aquest programa de promoció econòmica 
comarcal .   
 
Tercer. L’experiència recollida durant anys de dinamització i millora dels polígons 
d’activitat econòmica de la comarca constata el fet que els  polígons estan dispersos 
pel territori, mal senyalitzats, la nomenclatura és variada i porta a confusions per part 
de clients,  proveïdors  i altres empreses  que volen arribar fins a les empreses 
ubicades als polígons.   
 
Quart. Que l’any 2017, el Consell Comarcal del Bages va promoure la redacció d’un  
Projecte de millora de senyalització de les entrades dels polígons del Bages que 
incloïa el disseny d’una identificació bàsica complementària consistent en rètols a les 
entrades de cada polígon per identificar clarament el polígon i municipi al que s’està 
accedint.  
 
Cinquè. Que el Projecte redactat pel Consell Comarcal del Bages defineix el disseny 
personalitzat de cada rètol i la seva ubicació validada  amb l’ Ajuntament i,  mitjançant 
un  conveni,  s’estableixen les bases de cooperació per a la seva execució, és a dir, la 
fabricació i instal·lació dels rètols a les  entrades del/s polígon/s.   
 
Sisè. Atès que l’esmentat conveni és d’interès per aquest Ajuntament. 
 



   
 

 

 
   

 

Pàgina 44 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

Setè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  Alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2015 
- Numero Decret:  2015-0480 
- Publicació al BOPB:  03.07.2015 
 
S’ACORDA :  
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració per portar a terme l’ execució del 
“Projecte de millora de senyalització de les entrades dels polígons del Bages” entre el 
Consell Comarcal del Bages i l’ Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’annex 1, units 
com annex a aquest acord, les obligacions següents: 
 

1. Emmagatzemar els rètols cedits pel Consell Comarcal del Bages en  
dependències municipals fins que es procedeixi a la seva instal·lació. 
 

2. Sol·licitar els permisos necessaris a les autoritats competents en el cas que 
s’afecti al domini públic de carreteres d’acord amb l’establert al Projecte. 

 
3. Traslladar els rètols fins als emplaçaments pre-definits al Projecte i col·locar els 

rètols d’acord amb les ubicacions i condicions preestablertes al Projecte en un 
termini màxim de 6 mesos a comptar des de la cessió dels rètols per part del 
Consell Comarcal o des de l’obtenció del permís en el cas que s’afecti al domini 
públic de carreteres.  

 
4. Garantir l’adequat manteniment dels rètols d’acord amb les indicacions 

preestablertes al Projecte durant un període de 10 anys posteriorment a la seva 
instal·lació; tot efectuant els treballs de manteniment necessaris per tal de 
garantir-ne l’adequat estat de conservació. 

 
SEGON. Prendre coneixement, que ha estat autoritzada la despesa amb número 
220180000567 en data 22 de Febrer de 2018, per un import de 11.579,70 € (9.570,00 
€ més 2.009,70€ 21%IVA) corresponent  a la instal·lació d’aquestes senyals a 
cadascun dels emplaçaments pre-definits en el projecte,   per donar compliment al 
conveni segons l’apartat pactes, pacte quart.3 amb càrrec a la partida 22 150 210003.  
 
TERCER. Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris. 
 
QUART. Comunicar la present resolució al Consell Comarcal del Bages, i donar trasllat 
a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria per al seu coneixement. 
 
CINQUÈ. 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. 
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- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat 
a dret. 
 

 
ANNEX  

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
BAGES I L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES PER LA RETOLACIÓ 
DE LES ENTRADES DELS POLÍGONS 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Agustí Comas Guitó, com a President del Consell Comarcal del 
Bages (d’ara endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació de la 
corporació, en virtut de les competències que li atribueix la Llei d’organització comarcal 
de Catalunya, assistida en aquest acte per la Sra. Maria Llum Bruno Garcia, secretària 
d’aquest Consell Comarcal. 
 
I de l’altra part, l’Il·lm. Sr. Joan Carles Batanés Subirana, com a Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, actuant en nom i representació de la 
Corporació, en virtut de les competències que li atribueix la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya, assistit en aquest acte pel Sr. Josep González Ballesteros, 
secretari d’aquest Ajuntament 
 
En la condició que intervenen, totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat 
necessària per a l’atorgament d’aquest conveni, i a aquests efectes 
 
 

EXPOSEN 
 
 
1. Que el Decret  Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, atorga als consells comarcals 
competències en matèria d’assistència i cooperació als municipis. 
 

2. Que des de l’any 2008 el Consell Comarcal promou un programa de dinamització i 
millora dels polígons d’activitat econòmica i que és voluntat del Consell Comarcal, 
en exercici de les seves competències, donar continuïtat i ampliar aquest programa 
de promoció econòmica comarcal. 

 
3. Que l’experiència recollida durant els anys que s’ha estat treballant en la 

dinamització i millora dels polígons d’activitat econòmica des del Consell Comarcal 
del Bages posen de relleu el fet que els polígons d’activitat econòmica de la 
comarca estan dispersos pel territori i mal senyalitzats, alhora que la seva 
nomenclatura és variada i porta sovint a confusions per part dels usuaris que volen 
arribar fins a les empreses ubicades als polígons. 

 
4. Que aquest any 2017 el Consell Comarcal del Bages ha promogut la redacció d’un 

Projecte de millora de la senyalització de les entrades dels polígons del Bages que 
inclou el disseny d’una identificació bàsica complementària consistent en rètols a 
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les entrades de cada polígon per identificar clarament el polígon i municipi al que 
s’està accedint.  

 
5. Que el Projecte de millora de la senyalització de les entrades dels polígons del 

Bages és clarament una actuació de promoció conjunta del territori perquè 
contribuirà a mostrar sobre el terreny la imatge unitària que ja es té a través del 
portal web promocional dels polígons i empreses del Bages 
www.poligonsbages.cat 

 
6. Que és necessari la formalització d’un conveni de col·laboració entre ambdues 

administracions per tal d’establir i concretar les accions a realitzar per portar a 
terme l’execució del Projecte de millora de la senyalització de els entrades dels 
polígons del Bages 

Amb la finalitat d’instrumentalitzar aquesta cooperació, ambdues parts convenen els 
següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte de la cooperació 
 
L’objecte de la cooperació és l’execució conjunta del Projecte de millora de la 
senyalització a els entrades dels polígons del Bages. 
 
Segon. Àmbit de la cooperació 
 
En el marc d’aquesta col·laboració, el Consell Comarcal del Bages ha redactat el 
Projecte de millora de la senyalització de els entrades dels polígons del Bages (d’ara 
en endavant “El Projecte”). El Projecte proposa la instal·lació de rètols als accessos 
dels polígons del Bages i estableix:  

- El llistat de rètols per cadascun dels polígons i municipis inclosos en l’àmbit 
territorial del Projecte 

- El disseny de l’estructura dels rètols i la definició dels materials a utilitzar per la 
seva fabricació 

- El disseny de cadascun dels rètols, que s’ha personalitzat amb el logotip de 
cada Ajuntament i associació empresarial (si s’escau) i el color corporatiu 
municipal. 

- La proposta d’ubicació per cada rètol a cadascuna de les entrades indicant si 
s’afecta a l’àmbit de domini públic de carreteres 

- Les condicions a complir per la seva adequada instal·lació 
Al municipi de Sant Fruitós de Bages el Projecte defineix els rètols següents: 
 

Municipi Polígon 

Nombre 
de 

RÈTOLS 
Identificador  

RÈTOL 
Carrer/Carretera on 

s’ubicarà el rètol 

SANT 
FRUITÓS 
DE 
BAGES 

El Grau 1 S13 C-16c 

La Bòbila 1 S17 C-16c 

La Serreta 1 S18 C-16c 

Santa Anna 2 S21  BV-4511 

http://www.poligonsbages.cat/
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S22 BV-4511 

Polígon Carretera 
de Berga 

3 

S16  C-16c 

S19 C-16c 

S20 C-16c 

Polígon Llobregat-
Torroella 

1 
S27 N-141c 

Riu d'Or-Casa 
Nova 

1 
S14 C-16c 

  Sant Isidre 1 S15 C-16c 

  Total  11     

 
El Projecte redactat pel Consell defineix el disseny personalitzat de cada rètol i la seva 
ubicació que s’ha validat amb l’Ajuntament i mitjançant aquest conveni s’estableixen 
les bases de cooperació per a la seva execució, és a dir, la fabricació i instal·lació dels 
rètols a les entrades del/s polígon/s. 
 
Tercer. Obligacions del Consell Comarcal del Bages  
El Consell Comarcal del Bages assumeix, en el marc d’aquest conveni, les obligacions 
següents:  

1. Cercar finançament per procedir a la contractació de l’adquisició dels rètols 
d’acord amb les especificacions del Projecte. 

2. Finançar la despesa d’adquisició dels rètols-senyalitzadors.  
3. Traslladar els rètols adquirits fins a les dependències municipals que 

l’Ajuntament indiqui i cedir a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages els rètols 
adquirits per tal que el Consistori procedeixi a la seva instal·lació en les 
ubicacions pre-definides al Projecte. 

 
Quart. Obligacions de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages  assumeix, en el marc d’aquest conveni, les 
obligacions següents: 

1. Emmagatzemar els rètols cedits pel Consell Comarcal del Bages en  
dependències municipals fins que es procedeixi a la seva instal·lació. 

2. Sol·licitar els permisos necessaris a les autoritats competents en el cas que 
s’afecti al domini públic de carreteres d’acord amb l’establert al Projecte. 

3. Traslladar els rètols fins als emplaçaments pre-definits al Projecte i col·locar els 
rètols d’acord amb les ubicacions i condicions preestablertes al Projecte en un 
termini màxim de 6 mesos a comptar des de la cessió dels rètols per part del 
Consell Comarcal o des de l’obtenció del permís en el cas que s’afecti al domini 
públic de carreteres.  

4. Garantir l’adequat manteniment dels rètols d’acord amb les indicacions 
preestablertes al Projecte durant un període de 10 anys posteriorment a la seva 
instal·lació; tot efectuant els treballs de manteniment necessaris per tal de 
garantir-ne l’adequat estat de conservació. 

 
Cinquè. Protecció de dades personals 
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Les parts signants s’obliguen, quan s’escaigui, a complir les prescripcions que es 
prevegin a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD) i demés normativa vigent en aquesta matèria. Igualment les 
parts signants, quan s’escaigui, s’obliguen a implementar les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades 
 
Sisè. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni regirà a partir de la data de la signatura i tindrà una vigència màxima 
d’1 any; el temps previst fins a la finalització de les accions previstes, és a dir, fins a la 
instal·lació dels rètols als polígons per part de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
Setè. Publicitat i Difusió 
 
El conveni s’ha d’inscriure en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de 
la Generalitat i s’ha de donar publicitat de les aportacions efectuades d’acord amb el 
que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Vuitè. Comissió de seguiment 
 
Es constituirà una comissió de seguiment formada per dos membres del Consell 
Comarcal i dos membres de l’Ajuntament amb la finalitat de fer el seguiment de 
l’execució del conveni i resoldre dubtes sobre la seva interpretació. Es reunirà prèvia 
convocatòria de qualsevol de les parts. 
 
Novè. Extinció del conveni 
 
El conveni es revisarà en la forma i l’abast que la legislació aplicable disposi en cada 
moment, sempre que es produeixin modificacions normatives que així ho facin 
necessari o quan així ho acordin les parts de manera conjunta.  
 
Correspondrà a la Comissió de Seguiment definir la proposta del procediment i 
determinació dels efectes que per a les parts es derivin de l’extinció ordinària o 
anticipada del mateix així com la proposta del procediment per a dur-la a terme. 
 
El conveni s’extingirà de forma anticipada al termini de finalització de la seva vigència:  

- Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin l’essència del 
present conveni o per qualsevol circumstància que impossibiliti el compliment 
del seu objecte.  

- Per mutu acord de les parts.  
- Per incompliment de les obligacions i els compromisos adquirits per algun dels 

signants a requeriment de qualsevol de les parts i a proposta de la Comissió de 
Seguiment, d’acord amb el procediment establert a l’article 51 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic. 
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Desè. Penalització 
Excepcionalment, en el cas que l’Ajuntament no assumeixi les seves obligacions i la 
totalitat o part dels rètols no estiguin col·locats als emplaçaments pre-definits al 
Projecte; aquest restarà obligat a retornar al Consell els esmentats rètols. Els rètols 
podran ser cedits a altres Ajuntaments per senyalitzar altres polígons. El cost del 
trasllat i de la nova retolació anirà a càrrec de l’Ajuntament que retorna els senyals. 
 
Onzè. Naturalesa jurídica del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i el règim jurídic aplicable és l’establert al 
Capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del 
sector públic. Les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació seran resoltes 
per acord de les parts i, quan la situació ho faci necessari, les parts podran acollir-se 
als tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 
Pel Consell Comarcal del Bages            Per l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages 
Agustí Comas Guitó Joan Carles Batanés 
President Alcalde 
 
 
Maria Llum Bruno Garcia     Josep González Ballesteros 
Secretària Secretari 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
7. ÀREA DE RECURSOS HUMANS  
 
7.1 Aprovació de la correcció d’error material en l’acord d’aprovació de 
l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’any 2018. (exped. 0421/2018) 
 
Primer.- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 19.03.2018 
es va aprovar l’oferta pública d’ocupació 2018-2020. 
 
Segon.- Donat que s’ha observat un error material en la redacció del punt primer de la 
part dispositiva. 
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Tercer.- Atès que segons allò disposat a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, les 
administracions podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància de 
l’interessat, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
Quart.- La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Numero de Decret: 480 
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Corregir l’error material existent en la redacció del punt primer, pel que fa als 
funcionaris, de la part dispositiva de l’acord de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 19.03.2018, on diu: 
 
 

FUNCIONARIS             

GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE DENOMINACIÓ PLACES SISTEMA RÈGIM 

A1 General Gestió     3 Oposició Lliure 

A1 General Administrativa     5 Oposició Lliure 

A1 Especial Tècnica Superior Arquitecte 1 Oposició Lliure 

A1 Especial Tècnica Superior Economista 1 Oposició Lliure 

A2 
Especial Tècnica Mig 

Arquitecte 
tècnic 

2 
Oposició Lliure 

C1 Especial Tècnica auxiliar T.A. Biblioteca 1 Oposició Lliure 

C1 
Especial Serveis especials Policia Local Sergent 

1 
Concurs-
oposició 

Promoció 
interna 

C2 
Especial Serveis especials Policia Local Caporal 

1 
Concurs-
oposició 

Promoció 
interna 

C2 Especial Serveis especials Policia Local Agent 1 Oposició Lliure 

C2 
Especial Serveis especials 

Comeses 
especials 

Auxiliar 
biblioteca 

1 
Oposició Lliure 

AP 
Especial Serveis especials 

Comeses 
especials 

Treballadora 
familiar 

1 
Oposició Lliure 

 
Ha de dir: 
 

FUNCIONARIS             

GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE DENOMINACIÓ PLACES SISTEMA RÈGIM 

A1 Especial Tècnica Superior Arquitecte 1 Oposició Lliure 

A1 Especial Tècnica Superior Economista 1 Oposició Lliure 

A2 Especial Tècnica Mig Arquitecte tècnic 2 Oposició Lliure 

A2 General Gestió     3 Oposició Lliure 

C1 General Administrativa     5 Oposició Lliure 

C1 Especial Tècnica auxiliar T.A. Biblioteca 1 Oposició Lliure 

C1 
Especial Serveis especials Policia Local Sergent 

1 
Concurs-
oposició 

Promoció 
interna 
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C2 
Especial Serveis especials Policia Local Caporal 

1 
Concurs-
oposició 

Promoció 
interna 

C2 Especial Serveis especials Policia Local Agent 1 Oposició Lliure 

C2 
Especial Serveis especials 

Comeses 
especials Auxiliar biblioteca 

1 
Oposició Lliure 

AP 
Especial Serveis especials 

Comeses 
especials 

Treballadora 
familiar 

1 
Oposició Lliure 

 
Segon.- Publicar l’esmentada correcció al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- 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. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
7.2 Aprovació del procés selectiu per la creació d’una borsa de treball 
d’oficials 1a manteniment viari. (exped. 0513/2018) 
 
Primer.- Donat que actualment no es troba vigent cap borsa de treball d’oficials 1a de 
manteniment viari, es fa necessari realitzar el corresponent procés selectiu per poder 
donar cobertura a les baixes per IT, vacances, etc. del titular del lloc de treball. 
 
Segon.-  Vist l’informe de l’arquitecte tècnic-responsable brigada d’obres, mitjançant el 
qual posa de manifest la necessitat de crear una borsa de treball d’oficials 1a de 
manteniment viari per baixa de titular i per tal de què el servei no es vegi afectat. 
 
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de Decret: 480 



   
 

 

 
   

 

Pàgina 52 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

- Publicació al BOPB: 03.07.2015 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per 
crear una borsa de treball d’oficials 1a de manteniment viari. 
 
Segon.- Inserir anunci informatiu del procés al Butlletí Oficial de la Província, publicar 
les bases al tauler d’anuncis de la Corporació i a la web municipal. 
 
Tercer.- 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. 

 
BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT DE CREACIÓ D’UNA BORSA DE 
TREBALL D’OFICIALS 1A DE MANTENIMENT VIARI. 

 
Primera.- Objecte. 
 
L’objecte de la present convocatòria és la selecció de personal, per raons d’urgència, 
pel procediment d’oposició, per la creació d’una borsa de treball d’oficials primera 
manteniment viari, que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages pretén crear per a cobrir 
possibles suplències del personal derivades de baixa per incapacitat temporal, baixes 
per maternitat, vacances i altres incidències que posin de manifest la necessitat de 
substituir el personal de la plantilla. 
 
Segona.- Funcions. 
 
Treball d’obra nova i manteniment d’obra, muntatge i desmuntatge d’infraestructura per 
a les festes populars, utilització d’eines concretes per portar a terme les feines 
encomanades; així com totes aquelles matèries necessàries relacionades amb l’àmbit 
d’actuació. Manteniment del mobiliari urbà així com la seva reparació. Manteniment via 
pública i pintura. 
 
Tercera.- Requisits per prendre part en el procés de selecció. 
 
Per poder participar en el procés selectiu, caldrà reunir, en la data d’acabament del 
termini de presentació de sol·licituds, i mantenir aquestes condicions fins el moment de 
la contractació, els requisits següents: 
 

a) Tenir ciutadania espanyola, sense perjudici del que preveu l’article 57 de 
l’Estatut Bàsic dels Empleats Públics sobre l’accés a l’ocupació pública de 
nacionals d’altres estats. 
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b) Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques. 
c) Haver complert 16 anys i no haver superat l’edat de jubilació forçosa. 
d) No haver estat separat del servei per resolució disciplinària ferma de qualsevol 

administració pública, i no trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a 
l’exercici de les funcions públiques. 

e) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en l’article 
53/1984, de 26 de desembre, que es refereix al personal al servei de les 
administracions públiques. 

f) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, 
graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de 
grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de 
primer grau o un altre d’equivalent o superior. En cas d’invocar un títol 
equivalent a l’exigit, haurà d’acreditar-se mitjançant la certificació expedida pel 
Ministeri d’Educació que ho acrediti. 

g) Acreditar el nivell B o equivalent de coneixements de llengua catalana. En cas 
de no acreditar-ho hauran de realitzar la prova específica de coneixements de 
llengua catalana. 

h) Posseir el carnet de conduir B1. 
 

Quarta.- Forma i termini de presentació de les instàncies. 
 
4.1. Les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció s’han de presentar en 
el registre general de l’Ajuntament, en el model normalitzat que està a disposició dels 
interessats al mateix registre i a la web (www.santfruitos.cat) adreçades a l’Alcaldia i 
acompanyades d’original o fotocòpia dels documents següents: 
 

a) Fotocòpia confrontada del document nacional d’identitat o, en el cas de no 
tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la 
nacionalitat. 

b) Acreditació de la titulació: fotocòpia confrontada de la documentació 
acreditativa d’estar en possessió dels coneixements establerts a l’apartat f) 
de la base tercera. 

c) Acreditació dels coneixements de llengua catalana: fotocòpia confrontada 
de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de 
llengua catalana del nivell corresponent o superior al lloc en qüestió de la 
secretaria de política lingüística o d’un dels altres títols, diplomes i certificats 
de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, per tal 
de quedar exempt de la realització de l’exercici de coneixements de llengua 
catalana.  

d) Resguard dels drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons 
estableix l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el 
moment de la presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el 
cas que no siguin admesos a examen per manca d’algun requisit exigits per 
prendre part en la convocatòria. El pagament es farà mitjançant ingrés 
bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir postal: en 
aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de 
lliurament. S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es 
aspirants que acreditin la condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de 
Catalunya. A la instància s’especifica com fer l’ingrés al caixer. 

http://www.santfruitos.cat/
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4.2. El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà 
de la publicació d’un anunci informatiu al Butlletí Oficial de la Província i a la web 
municipal, en qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 
Igualment, les instàncies es podran presentar per correu (correu certificat 
administratiu). En aquest cas, s’haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a 
l’Oficina de Correus i anunciar a l’Ajuntament la remissió de la instància mitjançant 
correu electrònic (rrhh@santfruitos.cat) o per fax (938760486), en el mateix dia i, en tot 
cas, abans no acabi el termini de presentació d’instàncies. 
 
Cinquena.- Llistat d’admesos i exclosos. 
 
Un cop acabat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcalde, en el termini màxim 
d’un mes, dictarà resolució declarant aprovada la llista d’admesos i exclosos, la qual 
es publicarà mitjançant exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web 
municipal, del termini de subsanació d’errades que determinin l’exclusió dels/de les 
aspirants; en la mateixa resolució s’indicarà la composició del tribunal i el lloc, la data i 
l’hora del començament de les proves. S’identificarà els aspirants mitjançant el DNI. 
 
Els aspirants exclosos o no inclosos en la llista disposaran de 10 dies hàbils per a 
esmenes o reclamacions, adreçat a esmenar els defectes que hagin causat la seva 
exclusió o els que s’hagin pogut produir per omissió o error. 
 
Els/les aspirants que no esmenin o rectifiquin dins d’aquest termini el defecte o error 
imputable que  hagi motivat la seva exclusió, quedaran definitivament exclosos/es de 
la convocatòria. 
 
Si no s’hi presenten esmenes es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants 
admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar a publicar-la. 
 
Sisena.- Tribunal qualificador 
 
El Tribunal Qualificador estarà format per: 
 

- President, o llur suplent. 
- Vocals: 2 membres designats per l’Alcaldia de l’Ajuntament o d’altra 

administració local amb titulació igual, equivalent o superior a l’exigida per a 
l’accés al lloc de treball de la convocatòria, o llurs suplents. 

- Secretari: un/a funcionari/a de la Corporació, o llur suplent. 
 
El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels 
seus membres titulars o suplents, indistintament. 
 
Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir i els i les aspirants podran 
recusar-los quan concorrin alguna de les circumstàncies previstes a l’article 23 i 24 de 
la Llei 40/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

mailto:rrhh@santfruitos.cat
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El Tribunal pot disposar la incorporació d’assessors/es especialistes. Aquests/es 
assessors/es actuaran amb veu però sense vot, per debatre les qüestions que se’ls 
sotmeti relatives a les matèries de la seva competència. El seu nomenament es farà 
constar a l’acta de la reunió en què es disposi. Aquests/es assessors/es limitaran la 
seva actuació a prestar la seva col·laboració en les respectives especialitats tècniques 
sota la direcció de l’òrgan de selecció. 
 
El Tribunal actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procés i 
l’objectivitat de la decisió selectiva. Resoldrà els dubtes que puguin sorgir en aplicació 
d’aquestes bases i prendrà els acords necessaris pel manteniment del bon ordre en el 
desenvolupament del procés selectiu, establint els criteris que s’hagin de seguir en tot 
allò no previst a les bases. 
 
Els membres del Tribunal han d’observar la confidencialitat en tot el que faci referència 
als temes tractats a les reunions, sense que puguin utilitzar fora d’aquest àmbit la 
informació que posseeixen en funció de la seva condició. La mateixa reserva s’estén 
als/les assessors/es. 
 
En relació als/les aspirants amb discapacitat, el Tribunal, si s’escau, vetllarà perquè 
gaudeixin d’igualtat d’oportunitats per a la realització dels exercicis i resoldrà les 
peticions sobre sol·licituds d’adaptacions per a realitzar les proves, i resoldrà els 
dubtes sobre la capacitat dels/les aspirants per a l’acompliment de les funcions pròpies 
de la plaça convocada, per tot el qual podrà demanar el dictamen del equips de 
valoració multiprofessional competents. 
 
Setena.- Desenvolupament del procés selectiu. 
 
FASE D’OPOSICIÓ. 
 
1.- PROVA DE CATALÀ 
 
Aquells aspirants que no hagin acreditat el coneixement de català, hauran de passar la 
prova pertinent, a la qual seran convocats per mitjà d’anunci al tauler i a la pàgina web 
municipal. 
 
Aquells aspirants que no superin aquesta prova seran eliminats del procés selectiu. 
 
2.- PROVA DE CONEIXEMENTS 
 
Prova teòrica-pràctica 
 
Consistirà en respondre vàries preguntes teòrico – pràctiques i/o realitzar una prova 
pràctica a proposta del Tribunal, de caràcter eliminatori, per apreciar la capacitat 
dels/les aspirants, que versarà sobre les tasques a desenvolupar.  
 
Es valorarà de 0 i 10 punts, essent necessari per a superar la prova obtenir una 
puntuació mínima de 5 punts. Aquells aspirants que no superin aquesta prova seran 
eliminats del procés selectiu. 



   
 

 

 
   

 

Pàgina 56 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

 
Vuitena.- Llista d’aprovats  
 
Acabat el procés, el Tribunal publicarà a la pàgina web la relació d’aspirants que 
formen part de la borsa de treball, per ordre de puntuació. 
 
Novena.- Funcionament de la borsa de treball. 
 
El resultat final serà la puntuació obtinguda a l’oposició. En cas d’empat, el Tribunal 
podrà proposar la realització de proves o entrevistes complementàries per a resoldre’l. 
 
El tribunal qualificador farà pública la relació dels candidats per ordre de puntuació, i 
elevarà a Presidència per a la seva aprovació. Els candidats que s’incloguin en la 
borsa, restaran a l’espera de ser cridats per l’Ajuntament, per ordre de puntuació, quan 
es produeixi la necessitat de contractació temporal per a una plaça d’oficial primera 
manteniment viari de la Corporació. La duració d’aquesta borsa serà de dos anys. 
S’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades en diferents moments del 
dia, al telèfon que ens hagin facilitat. La renúncia a ocupar la plaça habiliten al 
President de la Corporació a la crida del següent en l’ordre. 
 
La persona que no comparegui després de ser convocada en els telèfons que ens 
facilita, no mantindrà cap dret preferent i passarà a ocupar l’últim lloc de la borsa, es 
cridarà al següent candidat de la llista.  
 
La borsa de treball tindrà una vigència de dos anys. El seu funcionament serà dinàmic, 
d’acord amb els següents supòsits: 
 
Si una persona rebutja una oferta, aquesta es proposarà a la següent persona en 
ordre de puntuació, i així successivament. El rebuig d’una primera proposta la persona 
quedarà en situació d’inactiu i no se la tornarà a avisar. No obstant això, quan aquesta 
persona torni a tenir disponibilitat, podrà posar-se en contacte amb el gestor de la 
borsa per a activar-s’hi de nou. 
 
Si per segona vegada, un aspirant que estigui en actiu, refusa una oferta de treball, 
quedarà exclosa de la llista. També quedarà exclosa de la borsa la persona que 
prèviament hagi treballat en aquesta categoria i existeixi un informe negatiu. 
 
Desena.- Presentació de documentació. 
 
Els/les candidats/es proposats/ades per ser nomenats/ades, hauran d’aportar, els 
documents originals acreditatius de condicions de capacitat i dels requisits exigits que 
es detallen a la base tercera de la convocatòria, quan se’ls requereixi. 
 
Onzena.- Incidències. 
 
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es puguin 
originar durant el desenvolupament del procés de selecció. 
Dotzena.- Taula d’avaluació documental.   
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Per tal de donar compliment a la Taula d’Avaluació Documental: Expedients de 
convocatòries de selecció de personal, codi 16 segons ORDRE CLT/301/2015, de 8 de 
setembre, per la qual s'aproven, es modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i 
accés documental (DOGC 6966), la documentació presentada pels candidats que no 
superin les proves de selecció serà destruïda en el termini 1 any a partir de la data de 
l’acta del tribunal. La documentació dels candidats que quedin en borsa serà destruïda 
en el termini 1 any després de la vigència d’aquesta. 
 
 
 
 
Tretzena.- Règim d’impugnacions i al·legacions. 
 
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. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
8. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA  
 
8.1 Resolució de procediment sancionador (exped. 1492/2017) 
 
1. En data 12 de novembre de 2017 els agents de la Policia Local de Sant Fruitós de 
Bages amb TIP números 1018 i 1074 subscriuen l’acta per incompliment de 
l’ordenança de civisme número 548/17 referida a la conducta del Sr. **** relativa a 
l’acció de miccionar en la via pública. 
 
 2. Per decret de l’Alcaldia número 1488 de 18/12/2017, es va acordar la incoació del 
present expedient sancionador. 
 
3. En data 19/12/2017, l’instructor de l’expedient va formular la proposta de resolució.  
  
4. Rebuda per part del Sr. **** en data 9 de gener de 2018 (registre número 2017-S-
RC-3821) la notificació del decret número 2017-1488, de 18 de desembre que 
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incorporava com annex la proposta de resolució subscrita per l’instructor de 
l’expedient, consta la presentació per part d’aquest d’instància el 18 de gener de 2018 
(registre número 2018-E-RC-318) mitjançant la qual procedeix a formular al·legacions 
en respecte al contingut dels documents notificats i sol·licitar l’anul·lació de la sanció, 
al·legant els següents motius: 
 
1) El dia 12/11/2017 quan anava cap al meu domicili de Manresa per la carretera C-
16c vaig tenir una indisposició física i vaig veure’m obligat a aturar el meu vehicle a un 
camí no pavimentat per tal d’evitar un accident, i en cap moment vaig considerar que 
fos un acte incívic. 

 
2) Davant d’aquesta indisposició física si que vaig haver d’efectuar una micció. 

 
3) En l’expedient sancionador que la micció va ser efectuada a la paret de l’empresa       
Llobet, cosa totalment errònia, ja que va ser efectuada al costat de les tanques d’obra 
del camí de terra no pavimentat i tallat. 
 
5. Sobre les al·legacions presentades es procedeix a sol·licitar informe dels agents 
actuants, constant incorporat a l’expedient l’informe número 43/2018 de 14 de febrer 
de 2018 subscrit per l’agent amb TIP 1018 mitjançant el qual es ratifica en la denuncia 
redactada mitjançant acta número 548/17 de 12 de novembre de 2017, reiterant que la 
conducta que motiva la instrucció del present procediment va ser observada 
directament pels  agents en el lloc dels fets a la zona del carrer Vallcebre (en les 
proximitats de l’empresa Llobet), sense que les al·legacions efectuades neguin per 
part del presumpte infractor la realització d’aquest acte, sense que les apreciacions 
realitzades sobre la identificació de l’emplaçament concret o la referència a la situació 
d’indisposició alteri l’apreciació dels fets realitzats per la patrulla actuant. 
 
Tanmateix, li consta a aquest instructor el Sr. **** va ésser denunciat junt a una altra 
persona, la qual ha realitzat el pagament  voluntari de la sanció, efectuat conforme als 
termes assenyalats en l'article 85.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques(LPA).(Exp. 1493/208). 
 
6. Les al·legacions efectuades pel denunciat no desvirtuen els fets denunciats per la 
Policia Local, que els ha ratificat i en conseqüència, com a fets provats es prenen en 
consideració el relat fàctic i les manifestacions incorporades a l’acta de denuncia de la 
Policia Local 547/2017de data 12 de novembre de 2017, emesa pels agents actuants 
en la seva condició d’agents de l’autoritat i ratificada en data 14 de febrer de 2018. Els 
fets provats es corresponen amb la infracció de les obligacions de compliment del 
deure de convivència i civisme respecte a l’ús inadequat d’espais públics (article 15 de 
l’ordenança municipal de convivència ciutadana) i constitueix una infracció lleu 
conforme l’article 41.3 de la referida ordenança i una sanció de 100 euros de multa 
segon la proposta del l’instructor. 
 
7. A partir dels antecedents i fonaments analitzats als apartats anteriors, com instructor 
de l’expedient, proposo a la Junta de Govern Local, òrgan competent per resoldre 
l’expedient sancionador de referència, en virtut de la competència que li ha estat 
delegada segons el Decret de l’Alcaldia número 480, de 18 de juny de 2015 (BOP de 
3/7/2015), l’adopció dels següents   
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ACORDS: 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades en data 18/01/2018,  (registre d’ 
entrada número 318), pel Sr. ****, al si de l’expedient sancionador incoant mitjançant 
decret  número 1488 de data18 de desembre de 2018 i d’acord amb la proposta de 
l’instructor esmentada al punt 4 de la part expositiva del present acord, i en 
conseqüència. 
 
 
SEGON.- Elevar a definitiva i ratificar en tots els seus termes la proposta de resolució 
de l’instructor de data 19 de desembre de 2018 i en conseqüència declarar provats els 
fets que s’hi relacionen. 
(Com a fets provats es prenen en consideració el relat fàctic i les manifestacions 
incorporades a l’acta de denuncia de la Policia Local 547/2017de data 12 de novembre 
de 2017, emesa pels agents actuants en la seva condició d’agents de l’autoritat.) 
 
TERCER.- Imposar al Sr. ****, DNI. 39388243F, amb domicili a ****, una sanció de 
multa de 100 €, per la comissió d’una infracció lleu conforme l’article 15 en relació amb 
els articles 37.1, 41.2 de l’Ordenança municipal de convivència ciutadana, consistent 
en realitzar necessitats fisiològiques (orinar) en la via publica. 
 
El pagament de la multa,  es  realitzarà : 
 
- Per mitjà d’ingrés al número de compte ****, indicant el nom i cognoms de la 
persona denunciada i posant com a concepte, pagament de sanció – Exp. 
1492/2017. 
 
Informar al denunciat que: 
 
La imposició de la multa és un procediment d’execució forçosa previst en els articles 
97 i següents de la Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions publiques.  
 
El pagament de la sanció es podrà realitzar en els següents terminis: 
 
- Si la notificació de la sanció es duu a terme entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de 
la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes següent, o si aquest no fos 
hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 
- Si la notificació de la sanció es duu a terme entre els dies 16 i últim de cada mes, des 
de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del segon mes posterior, o si aquest 
no fos hàbil, fins l’immediat hàbil següent. 

 
Transcorreguts el terminis indicats sense que s’hagi efectuat l’ingrés s’iniciarà la via del 
procediment administratiu de constrenyiment amb els recàrrecs e interesses 
pertinents. 
 
TERCER. Notificar aquest acte al Sr. ****. 
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QUART.- Comunicar la present resolució a l’àrea de Tresoreria per al seu coneixement 
i efectes. 
 
CINQUÈ.- 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.   

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
9. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES  
 
9.1 Aprovació inicial del “Projecte executiu de reparació de l’ascensor 
exterior de la Rosaleda". (exped. 0409/2018) 
 
Primer. En data 23 de març de 2018, amb registre electrònic E/001544-2018, el senyor 
Martí Just Calderer, en representació de l’empresa SA Enginyeria Larix, presenta el 
Projecte executiu de reparació de l’ascensor exterior de la Rosaleda.  
 
Segon. Vist l’informe emès per l’enginyer municipal, Sr. Aleix Cervantes López, de 
data 29 de març de 2018 (Annex 1), pel qual s’informa favorablement el referit 
“Projecte executiu de reparació de l’ascensor exterior de la Rosaleda”, i on es proposa 
la tramitació per urgència de l’aprovació del projecte, donat que actualment l’ascensor 
es troba fora de funcionament a causa de les successives avaries i atrapaments dels 
usuaris a l’interior de la cabina, i per tant, per tal de procedir el més aviat possible a la 
seva reobertura en les correctes condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat. 
 
Tercer. Vist el disposat en l’article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la classificació 
de les obres ordinàries. 
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Quart. Atès que el procediment d'aprovació dels projectes d'obres locals requereix, 
segons l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i 235.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya,  la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un 
període mínim de trenta dies, i l'aprovació definitiva. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:  

- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Numero decret: 2015-0480  
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Declarar la urgència per la tramitació de l’expedient d’aprovació del “Projecte 
executiu de reparació de l’ascensor exterior de la Rosaleda”, la qual cosa està 
motivada en l’informe emès per l’enginyer municipal, que s’adjunta en annex 1.  
 
Segon. Aprovar inicialment el “Projecte executiu de reparació de l’ascensor exterior de 
la Rosaleda” redactat per l’enginyer tècnic Martí Just Calderer (SA Enginyeria Larix), 
amb un pressupost d’execució per contracte de 72.536,08 euros (IVA 21% inclòs), i un 
termini d’execució de les obres previst de 2 mesos i mig. 
 
Tercer. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de 15 dies hàbils, 
publicant-se al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
d’acord amb el que s’estableix a l’article 235 de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya i a l’article 37 del decret 179/95 pel que s’aprova el Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Quart. Conforme es desprèn de l’informe tècnic, el present projecte i les obres 
derivades del mateix han de disposar del preceptiu informe i autorització per part del 
Servei Català de Carreteres de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, donat que les actuacions previstes incideixen 
directament a la zona d’afectació de la seva competència. 
 
Cinquè. Prèviament a l’aprovació definitiva del projecte, caldrà definir i/o incorporar per 
part dels redactors: 
 

a) Caldrà presentar un text refós del projecte tècnic que incorpori les possibles 
consideracions tècniques indicades anteriorment. El projecte tècnic haurà de 
presentar-se una còpia en format paper DIN A3, signat per tècnic competent, 
en un sol volum d’enquadernació. També haurà d’estar acompanyat per una 
còpia en suport digital (CD o DVD), signat digitalment pel redactor, i que 
incorpori tots els documents que formen part del projecte tècnic en format 
editable (.doc, .dwg. .xls, .tcq, entre d’altres) i pdf.   
 

b) Caldrà introduir al projecte les consideracions tècniques de detall que 
estableixi l’informe preceptiu del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona 
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de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de les seves competències, sempre i 
quan no modifiquin substancialment l’objecte principal del projecte. 

 
c) En relació al document de memòria i annexos del projecte: 

 
1. Cal rectificar una errada material de l’apartat I.3 d’objecte del projecte, on 

s’indica per error que l’ascensor exterior es troba ubicat al barri del Grau, 
en comptes del barri de la Rosaleda. 
 

2. Caldrà afegir un annex amb els plànols de serveis existents, bàsicament en 
relació a possibles incidències derivades dels treballs a efectuar de 
pavimentació del perímetre en planta baixa i introducció de nou pou de 
graves. 

 
3. Cal annexar un Pla de control de qualitat per a la correcta execució de les 

partides d’obra previstes al pressupost del projecte (per exemple: 
paviments, vidres, acers, entre d’altres). També caldrà introduir el seu cost 
en el projecte, o bé determinar si es troba inclòs a la partides del 
pressupost. 

 
4. Cal introduir al projecte un annex amb l’estudi de gestió de residus 

generats per a l’execució de les obres i treballs contemplats al projecte, 
d’acord amb la normativa sectorial vigent: Reial Decret 105/2008, de l’1 de 
febrer, que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició; Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció; i Decret 
152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de 
gestió dels residus a Catalunya. 

 
d) En relació al document de plànols del projecte: 

 
1. Caldrà introduir un detall executiu de la partida 02.02.03 corresponent a 

l’extractor de coberta centrífug CHRE de baix nivell sonor. 
 

2. Caldrà introduir un detall executiu de la partida 01.03.05 corresponent a la 
realització de pou de graves, geotèxtil, pou drenant i tub fins clavegueram. 
 

3. Caldrà introduir un detall executiu de la partida 02.02.04 corresponent a la 
substitució de reixes inferiors aire fossat. 
 

4. Caldrà introduir un detall executiu de la partida 02.02.05 corresponent al 
subministrament i instal·lació de ventilació en cabina. 

 
e) En relació al document de pressupost del projecte: 

 
1. Caldrà especificar que les partides d’execució incloses al pressupost del 

projecte  inclouen tan el transport de residus com els cànons pertinents per 
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a la gestió del residus en abocador o gestor autoritzat. 
 
2. Tal i com determina l’apartat 6 de l’annex d’estudi bàsic de seguretat i 

salut, caldrà especificar que el pressupost de seguretat i salut es troba 
inclòs en cada partida d’execució del projecte. 

 
3. Cal introduir a la partida 02.01.01 que s’inclouen els treballs tècnics 

pertinents per a l’emissió de la memòria tècnica de disseny, certificat 
instal·lació elèctrica de baixa tensió (reforma) signat per instal·lador 
autoritzat, entre d’altres que siguin necessaris, així com les taxes i 
tramitació oportuna davant la direcció general competent en matèria de 
seguretat industrial. De la mateixa manera caldrà introduir el mateix 
concepte, si s’escau, en relació a la reforma de l’aparell elevador o 
ascensor. 

 
4. Caldrà especificar a la partida 02.01.01 la necessitat de dotar de 

l’estanqueïtat adequada (IP66) del subquadre elèctric de la maquinària de 
l’ascensor, i els treballs necessaris per garantir el mateix acabat exterior 
actual i la disposició de l’aparellatge elèctric a l’alçada pertinent respecte el 
paviment. 

 
Sisè. Notificar el present acord als redactors del projecte, a l’àrea d’Intervenció 
Tresoreria i als serveis tècnics municipals. 
 
Setè. Declarar que: 
  

- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via 
administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden 
interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret. 

 
 
 
Annex 1: Informe tècnic emès per l’enginyer municipal de data 29 de març de 
2018 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
9.2 Aprovació de la  sol·licitud de pròrroga presentada per Pasquina SA, en 
relació a les obres contingudes en les diferents separates  de la Unitat 
d’Actuació de La Serreta. (exped. 0029/2017) 
 
Primer. Per Decret d’alcaldia número 2016-559, de 12 de maig de 2016, es  va 
adjudicar a l’empresa Pasquina SA, amb CIF A-08798852, l’execució de les obres 
contemplades en el document fase 1 separada d’accessos a la carretera de C16c 
Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació 16a la serreta. Aquest contracte es va 
formalitzar en data 20 de maig de 2016, amb un termini d’execució de 4 mesos. 
 
Segon. Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de juny de 2017 es va 
adjudicar el contracte de les obres contingudes en els següents documents tècnics: 
Separata fase 1 del Projecte d’Urbanització de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat de La 
Serreta i Separata fase 2 del Projecte d’Urbanització de la Unitat d’actuació 16a La 
Serreta, a favor de l’empresa Pasquina S.A.. (CIF A-08798852). Aquest contracte es 
va formalitzar en data 9 de juny de 2017, amb un termini d’execució de 4 mesos per la 
fase 1 i de 8 mesos per la fase 2.  
 
Tercer. La Junta de Govern Local en sessió de data 12 de setembre de 2017 va 
concedir a l’empresa Pasquina S.A. (CIF A08798852) una ampliació en el termini 
d’execució del contracte de les obres de la separata fase 1, accessos ala C16C, 
Projecte d’Urbanització de la UA16a “La Serreta”, condicionat a la finalització del 
termini d’execució de l’obra “separata fase 2 del Projecte d’Urbanització de la Unitat 
d’actuació 16a La Serreta”. 
 
Quart. Vista la instància presentada pel director de l’obra el 14 de març de 2018 
(E/001360-2018), en la que sol·licita ampliació del termini d’execució de les obres fins 
l’11 de juny de 2018 en base a la petició del contractista. 
 
Cinquè. Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal de data 28 de març de 
2018, que s’adjunta com a annex 1, en la qual el tècnic considera justificada 
l’ampliació de termini sol·licitada, i proposa que s’ampliï el termini d’execució de les 
obres fins al 11 de juny de 2018. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
Sisè. L’article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
preveu l’ampliació del termini inicial d’execució dels contractes en el cas que el retard 
no sigui imputable al contractista i que aquest es comprometi a complir amb els seus 
compromisos. 
 
Setè. La petició de pròrroga del termini d’execució per part del contractista, es regula 
en l’article 100.1 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre que aprova el Reglament  
de la Llei de Contractes. 
 
Vuitè. La competència per aprovar l’ampliació del termini d’execució d’aquest contracte 
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències de 
l’alcalde, efectuada per decret número 2015-480, de data 18 de juny de 2015 
(publicació al BOPB: 03.07.2015) 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga del termini d’execució del contracte de les obres 
contingudes en els següents documents tècnics fins l’11 de juny de 2018: Separata 2: 
Fase 1 separata accessos a la C-16c projecte d’urbanització de la unitat d’actuació 
16a La Serreta i les obres complementàries aprovades per la JGL de 29 de desembre 
de 2016 (Exp. 1524/2015); Separata 3 fase 2 del projecte d’urbanització de la unitat 
d’actuació 16a La serreta (Exp. 26/2017); Separata Fase 1 del Projecte d’urbanització 
de l’àmbit de sòl urbà no urbanitzat La Serreta (Exp. 29/2017) 
 
Segon. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària (Pasquina SA), a la direcció 
de l’obra (Josep Pinós Alsedà) i als serveis tècnics municipals (Xavier Casas Pujol). 
 
Tercer. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi al a 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 a 
dret. 

 
 
Annex 1. Informe tècnic emès per l’arquitecte tècnic municipal de data 28 de 
març de 2018 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
9.3 Adjudicació del contracte per l’execució de les obres contingudes en les 
fases 1 i 2 del Projecte de rehabilitació d’un edifici al carrer Padró 37. (exped. 
1588/2017) 
 
Primer. La Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2017, va aprovar 
l’expedient i la convocatòria de licitació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, varis criteris de valoració i tramitació ordinària, per la 
contractació de les obres contingudes en les fases 1 i 2 del projecte de rehabilitació 
d’un edifici entre mitgeres del carrer Padró 37 de Sant Fruitós de Bages, redactat per 
l’arquitecte tècnic Jaume Juanola Victori, el qual va ser aprovat definitivament en data 
4 de desembre de 2017 (BOPB 5 de desembre de 2017). 
 
Segon. Atès que en data 8 de gener de 2018 es va publicar anunci de licitació en el 
perfil del contractant, per tal que els interessats presentessin les seves proposicions. 
 
Tercer. Atès que en data 12 de febrer de 2018 es va constituir la mesa de contractació 
per l’obertura del sobre 1 (documentació administrativa) i per l’obertura del sobre 2 
(documentació relativa als criteris avaluables mitjançant judici de valor); i en data 8 de 
març de 2018 es va celebrar la mesa de contractació per l’obertura del sobre 3, sent el 
resultat de la puntuació de les ofertes dels dos actes el següent: 
 

 
 
Vist que en aquest mateix acte, la mesa de contractació va acordar excloure al Sr. 
Juan Pino Alvarez i a l’empresa Gestió d’Obres i Serveis Sostenibles S.L. del 
procediment de licitació per l’adjudicació del contracte de referència, pels motius que 
consten en l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 28 de febrer de 2018 
(annex 1) de valoració del sobre 2. 
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En aquest sentit, en la mateixa mesa es va acordar elevar a la Junta de Govern Local 
la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa Serveis Integrals 360 Plus, S.L., prèvia 
presentació de la documentació establerta en l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic i la garantia definitiva. 
 
Quart. En data 13 de març de 2018 (2018-E-908) la instructora del procediment va 
requerir a la citada empresa perquè presentés l’esmentada documentació, la qual és 
presentada en data 22 de març de 2018 (2018-E-RC-1632), juntament amb la garantia 
definitiva per l’import de 7.709,03 euros, mitjançant aval bancari del Banc de Sabadell, 
S.A., amb el número 10001113574. 
 
Cinquè. Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 
22.1522.60965 reforma i manteniment d’habitatges socials. 
 
Sisè. Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Excloure al Sr. Juan Pino Alvarez i a l’empresa Gestió d’Obres i Serveis, de la 
licitació per l’adjudicació del contracte per l’execució de les obres contingudes en les 
fases 1 i 2 del Projecte de rehabilitació d’un edifici al carrer Padró 37, en consideració 
als motius exposats en l’informe adjunt (annex 1) i de conformitat amb allò acordat en 
la mesa de contractació de data 8 de març de 2018. 
 
Segon. Aprovar, de conformitat amb el disposat en l’article 151.1 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, la classificació de les proposicions presentades, i no 
excloses, a la licitació: 
 

1. Serveis Integrals 360 Plus, S.L.    
2. Construccions Àrids i Formigons, S.L.  

  
Tercer. Adjudicar a favor de l‘empresa Serveis Integrals 360 Plus, S.L., CIF 
B65891475 les obres esmentades en el punt primer, per import de 154.180,50 € (IVA 
exclòs), més 32.377,91  € del 21% d’IVA; total de 186.558,41 € (21% IVA inclòs). 
 
Quart. Aprovar la despesa del contracte per un import de indicat en el punt anterior 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.1522.60965 reforma i manteniment 
d’habitatges socials. 
 
Cinquè. Requerir a l’empresa Serveis Integrals 360 Plus, S.L., CIF B65891475, per tal 
de procedir a la formalització del contracte en document administratiu, en la data que 
es fixarà per la instructora del procediment. 
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Sisè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil 
del contractant, i en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Setè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i resta d’empreses que han 
presentat oferta, als Serveis tècnics i a Intervenció-Tresoreria. 
 
Vuitè. Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi al a 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 a 
dret.” 

 
 
Annex 1: informe de l’arquitecte municipal sobre la valoració del sobre 2  

 
 



   
 

 

 
   

 

Pàgina 81 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

 



   
 

 

 
   

 

Pàgina 82 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

 



   
 

 

 
   

 

Pàgina 83 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

 



   
 

 

 
   

 

Pàgina 84 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

 
 
 
 



   
 

 

 
   

 

Pàgina 85 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
9.4 Autorització per realització d’actes a l’espai públic: commemoració 
d’obertura (Cafeteria-Forn de pa Delicious). (exped. 0418/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
_X_ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

 
 
10. ÀREA DE MEDI AMBIENT   
 
10.1 Aprovació del conveni entre l’ajuntament i l’Escola Monsenyor Gibert per 
donar continuïtat al Projecte Euronet 50/50. (exped. 0373/2018) 
 
Sobre aprovació del conveni entre l’ajuntament i l’Escola Monsenyor Gibert per donar 
continuïtat al Projecte Euronet 50/50. 
 
Primer. Atès que la Junta de Govern Local, en la sessió de data 9 de juliol de 2014, va 
aprovar el conveni entre l’ajuntament i l’Escola Monsenyor Gibert per dur a terme el 
Projecte Euronet 50/50 max, amb la finalitat d’adoptar mesures necessàries per 
estalviar energia i que aquest projecte va finalitzar l’any 2016. 
 
Segon. Atès l’interès per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’escola 
pública Monsenyor Gibert de signar un acord per donar continuïtat al Projecte Euronet 
50/50. 
 
Tercer. Atès que aquest Ajuntament té atribuïdes competències sobre prevenció i 
extinció d’incendis, així com en matèria de protecció del medi ambient, d’acord amb el 
que preveuen l’art. 25.2, lletres c) i f) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
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bases de Règim Local i l’art. 66.2, lletres c) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Cinquè. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant:  Alcalde 
- Data delegació:  18 de juny de 2015 
- Numero Decret:  2015-0480 
- Publicació al BOPB:  03.07.2015 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar l’acord entre l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i l’Escola 
Monsenyor Gibert per dur a terme el Projecte Euronet 50/50 i amb la finalitat d'adoptar 
les mesures necessàries per estalviar a l’escola energia per a calefacció, aigua calenta 
i electricitat, unit com a annex a aquest acord. 
 
Segon. Acordar preveure al pressupost per l’exercici 2019 una aplicació 
pressupostària dotada de crèdit suficient per fer front al pagament a l’Escola 
Monsenyor Gibert de la quantitat prevista en els pactes 7è i 8è de l’acord a signar. 
 
Tercer. Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris. 
 
Quart.  Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona i a l’Escola Monsenyor 
Gibert. 
 
Cinquè. Comunicar el present acord a Intervenció-Tresoreria. 
 
Sisè. 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. 

 
ANNEX I.  

 
ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES I L’ESCOLA 
MONSENYOR GIBERT PER DUR A TERME EL PROJECTE EURONET 50/50  
 
1. Declaració d’intencions 
 
Totes dues parts som conscients de la nostra responsabilitat pel que fa a l’ús 
responsable dels pressupostos públics i l’ús dels recursos naturals amb la finalitat de 
preservar el medi ambient. Per tant, acordem adoptar les mesures necessàries per 
estalviar a l’escola: 
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- energia per a calefacció i aigua calenta 
- electricitat 

 
2. Els compromisos de l’escola MONSENYOR GIBERT 
 

1. L’escola es compromet a educar els usuaris de l’edifici perquè facin un ús 
responsable dels recursos esmentats al punt 1. El professorat i la resta de 
personal s’encarregaran d’impartir aquesta educació a les classes o en grups 
de treball.  

2. Per facilitar la consecució d’aquest objectiu, es constitueix a l’escola un equip 
energètic. Aquest equip energètic serà el responsable de fer el seguiment de 
tot el projecte, de calcular els valors de referència i els estalvis que 
s’aconsegueixin, d’aplicar mesures d’estalvi que no comportin cap inversió en 
l’ús de la calefacció i l’electricitat, entre d’altres. El conserge, els professors, els 
alumnes, l’AMPA, l’Ajuntament i formaran part de l’equip energètic.  

3. L’escola designarà una persona, com a mínim, que es responsabilitzarà de la 
implantació del procés 50/50 a l’escola. 
La persona designada donarà suport a l’equip energètic en els aspectes 
funcionals i en temes específics. 

4. L’escola es compromet a portar un registre de les activitats i mesures 
adoptades, i a lliurar aquests registres a l’ajuntament. A més, l’escola farà 
propostes addicionals d’altres mesures per estalviar energia, algunes de les 
quals podran implicar inversions que només podrà efectuar l’ajuntament. 

5. L’escola es compromet a participar en la xarxa 50/50, que pretén compartir 
experiències i informació sobre l’aplicació del projecte 50/50 max entre els 
centres educatius d’Europa.   

 
3. Els compromisos de l’Ajuntament de SANT FRUITÓS DE BAGES 
 

1. L’ajuntament subministrarà tots els documents i informacions necessaris per a 
l’execució satisfactòria del projecte. 

2. L’ ajuntament designarà una persona com a mínim,  que es responsabilitzarà 
de la implantació del procés 50/50 a l’escola i formarà part de l’equip energètic 
constituït al centre.  

3. Per promoure la motivació de l’escola, l’ajuntament es compromet a retornar 
una part dels estalvis aconseguits segons els resultats obtinguts, d’acord amb 
l’apartat 6.  

4. Difondrà l’aplicació de la metodologia 50/50 a l’escola del seu municipi i 
encoratjarà les altres escoles a participar en activitats semblants.  

 
4. Valors de referència 
 

1. Per fixar el punt de partida per calcular l’estalvi aconseguit durant el projecte, 
es faran servir els consums mensuals dels diferents recursos durant els últims 
tres anys que apareguin en les respectives factures, distribuïts en les taules 
següents per mesos i anys. 

 
2. Electricitat 
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Períodes 
Consum d’electricitat (kWh) 

Gener Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Total 

1 (2014) 8287 6754 5905 4229 5032 3680 2153 1675 4995 4323 6759 5000 58.792.00 

2 (2015) 6053 5497 4575 3881 4657 3554 2608 2011 5658 4392 6104 3780 52.770,00 

3 (2016) 5265 5928 4901 4899 4419 3575 2074 2001 4670 5475 5626 4920 53.753,00 

   
3. Gas/combustible  

 

Períodes 
Consum de gas (kWh) 

Gener Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Total 

1 (2014) 45492 62420 35987 20259 2138 1890 3382 1887 4370 0,01 13050 42045 232.920,01 

2 (2015) 40266 68236 68818 30521 6357 2751 3208 1807 0 0 25788 46089 293.841,00 

3 (2016) 46799 43337 35049 17072 2231 -3685 1913 - 2011 18458 46296 65195 274.676,00 

 
 
Nota: En cas que en les factures s’indiquessin únicament consums bimensuals 
o trimensuals, només caldria consignar-hi l’últim mes del període. El consum de 
gas  (o altres combustibles) s’ha de fer constar en kWh / litres de petroli, 
bombones de gas butà, altres.  

 
5. Canvis d’ús i horari de funcionament 
 
L’equip energètic farà constar al registre qualsevol canvi important que es produeixi en 
l’ús de l’edifici, com ara modificacions de l’estructura externa, del sistema de calefacció 
o d’altres equipaments tècnics, així com en l’horari de funcionament del centre, per tal 
d’avaluar l’impacte d’aquests canvis en el consum d’energia i de recursos durant 
l’execució del projecte. Caldrà reajustar els valors de referència  d’acord amb els 
canvis. 
 
6. Càlcul de l’estalvi de despeses 
 
Els estalvis aconseguits en els subministraments energètics esmentats en el punt 1 es 
convertiran en valors al comptat aplicant-hi els preus actuals en cada moment.  
 
Per fer-ho, es restarà el consum energètic de l’any en curs del consum calculat de 
l’any de referència i després es multiplicaran els kWh estalviats pel preu mig del 
subministrament energètic de l’any en curs.   
 
El detall metodològic del càlcul es troba en el document: càlcul dels estalvis.xls 
proporcionat per la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona.  
 
 
Càlcul de l’estalvi en electricitat 
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L’estalvi obtingut serà la diferència amb l’any de referència:  
 

Estalvi  (en kWh)= kWh any de referència – kWh any en curs 
 
En aquest cas els kWh de l’any de referència seran la mitjana aritmètica dels tres anys 
mesurats.  Posteriorment es multipliquen els kWh pel preu mig anual de l’electricitat.  
 
Per calcular l’estalvi en electricitat, en principi no es pondera per cap valor, només es 
farà així si hi ha un canvi en l’horari del centre o altres paràmetres que en determinin el 
consum.  
 
Càlcul de l’estalvi en calefacció 
 
Per calcular l’estalvi energètic en calefacció es pondera el consum de combustibles 
pels graus dia (GD) en calefacció.  Un grau dia és una unitat que indica el grau de 
fredor d’un any. D’aquesta manera s’extreu del càlcul de l’estalvi l’efecte de la 
temperatura exterior sobre el consum de combustible.  
 
Per calcular l’estalvi en calefacció caldrà primer determinar el consum de referència 
estandaritzat pels graus dia per posteriorment calcular el consum estandaritzat pels 
graus dia de l’any en curs. A continuació es resta el consum real de l’any en curs del 
consum estandaritzat calculat. Finalment es multipliquen els kWh pel preu mig anual 
de combustible.  
 
L’estalvi total aconseguit serà la suma de l’estalvi en electricitat i de l’estalvi en 
combustible.  
 
7. Ràtio de distribució de l’estalvi 
 
L’import estalviat es distribuirà de la manera següent: 
 

 50% per a ús de l’escola 
 50% per l’ajuntament 

 
8. Pagament i ús dels diners  
 
El pagament dels diners estalviats s’efectuarà cada any tan bon punt s’hagin enllestit 
els càlculs necessaris, però no més tard del  segon trimestre de l’any següent al de 
l’estudi (tres mesos després de la data clau indicada a l’apartat 6).  
 
L’escola determinarà quin ús s’ha de fer dels diners rebuts. Durant aquest procés 
caldrà consultar l’equip energètic.  
 
9. Inici i durada de l’acord 
 
Aquest acord serà vàlid de l’any 2018 fins al 2020 Durant aquest període els valors de 
referència no experimentaran cap variació. L’acord es podrà renovar si totes dues 
parts ho desitgen. 
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Signatura  de l’escola     Signatura de l’ajuntament 
Joan Piella Prats     Joan Carles Batanés Subirana 
Director de l’Escola     Alcalde 
 
Sant Fruitós de Bages , ....  
 

Amb el suport de  
 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
11. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  
  
11.1 Justificació d’ajuts individuals atorgats a diferents usuaris de L’EBAS 
municipal. (exped. 0378/2018) 
 
Atès que la Junta de Govern en sessió celebrada els dies 20/03/2017; 17/04/2017; 
19/06/2017; 16/10/2017; 30/10/2017; 06/11/2017; 24/11/2017; 04/12/2017; 15/01/2018; 
05/02/2018; 19/02/2018; 05/03/2018; 19/03/2018 van aprovar ajuts individualitzats per 
aliments de primera necessitats i coadjuvar el deute pendent per subministraments 
bàsics. 
 
Atès la documentació acreditativa de les despeses que els usuaris beneficiaris 
d’aquests ajuts han presentat i que ha estat informada per la tècnica i la Regidora de 
Benestar Social. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Numero decret: 2015 – 0480 
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- Publicació al BOPB: Pendent 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Restar assabentada la Junta de Govern Local  de la justificació dels ajuts 
individualitzats atorgats als usuaris de l’ EBAS en situació d’emergència social amb 
efectes des de l’any 2017 al 2018 que es detallen a continuació: 
 

Nº 
Expedient 

Nº Expedient 
Accede 

D.N.I Beneficiari  Ajut Concedit Ajut 
Justificat 

     

001/2017 1/2017 X-9018514-F 151,00€ 151,00€ 

001/2017 1/2017 39.376.940-C 80,00€ 80,00€ 

002/2017 2/2017 39.361.172-F 48,00€ 48,00€ 

003/2017 3/2017 53.331.174-Q 132,00€ 132,00€ 

005/2017 6/2017 39.536.021-X 186,75€ 186,75€ 

006/2017 9/2017 X-9179011-X 112,50€ 112,50€ 

007/2017 7/2017 X-5030058-G 112,50€ 112,50€ 

008/2017 8/2017 X-3981418-A 67,50€ 67,50€ 

009/2017 10/2017 X-2464069-X 247,50€ 247,50€ 

010/2017 12/2017 39.431.827-Y 236,25€ 236,25€ 

011/2017 13/2017 39.359.202-S 306,00€ 306,00€ 

012/2017 14/2017 X-9636209-Z 112,50€ 112,50€ 

014/2017 16/2017 39.361.172-F 187,50€ 187,50€ 

018/2017 18/2017 47.655.770-T 500,00€ 500,00€ 

022/2017 23/2017 X-3215427-G 80,00€ 80,00€ 

024/2017 25/2017 Y-0827748-S 80,00€ 80,00€ 

025/2017 26/2017 39.361.172-F 80,00€ 80,00€ 

075/2017 75/2017 50.829.274-X 110,00€ 131,80€ 

001/2018 4/2018 39.431.827-Y 82,50€ 82,50€ 

002/2018 2/2018 46.746.554-C 80,00€ 80,00€ 

004/2018 1/2018 39.351.454-H 100,00€ 109,06€ 

005/2018 2/2018 39.311.493-P 500,00€ 532,17€ 

006/2018 6/2018 X-9018514-F 220,94€ 412,89€ 

007/2018 8/2018 39.331.356-E 453,83€ 459,89€ 

008/2018 3/2018 X-9179011-X 230,69€ 258,31€ 

009/2018 7/2018 47.139.042-J 101,70€ 142,06€ 

015/2018 11/2018 39.351.454-H 187,50€ 253,95€ 

041/2017 41/2017 39.389.981-C 137,75€ 137,75€ 

064/2017 65/2017 39.351.454-H 187,50€ 187,50€ 

068/2017 66/2017 45.935.865-N 160,65€ 160,65€ 

078/2017 82/2017 39.541.111-V 203,46€ 203,46€ 

008/2018 6/2018 37.367.313-H 80,00€ 80,00€ 

014/2018 22/2018 X-5779940-V 109,41€ 145,88€ 

 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a d’intervenció per el seu coneixement. 
 



   
 

 

 
   

 

Pàgina 92 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
11.2 Acceptació del fons de prestació “ Finançament de l’àmbit de benestar 
social”  en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona. (exped. 0384/2018) 
 
Primer En data 16 de març de 2018 (Registre Entrada núm. 1493/2018) té entrada en 
aquest ajuntament la comunicació que  la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió celebrada el 22 de febrer de 2018, va aprovar les accions de 
suport econòmic consistents en fons de prestació destinats al finançament en l’àmbit 
de benestar social, en el marc de la convocatòria pública per a l’exercici 2018 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Segon.- L’ajut econòmic aprovat per al ajuntament de Sant Fruitós de Bages, es el 
següent: 

Actuació 
Import 
concedit 2018 

Codi XGL Promotor  

Finançament de l’àmbit de 
benestar social 

29.877,12 € 18/Y/249112 
Servei d’Acció 
Social 

 
Aquest fons de prestació és un suport econòmic, de caràcter finalista, per coadjuvar al 
finançament de la prestació dels serveis  socials  bàsics de competència obligatòria 
dels Ajuntaments. 
 
Tercer.- Les normes que regulen la concessió d’aquest fons estableixen els requisits 
per a la concessió i la gestió . En quan al règim de gestió del fons de prestació: 
 

a) Per a la efectivitat de la concessió, s’ha de presentar l’acceptació expressa del 
fons, abans del 30 de juny de 2018. Tràmit que s’ha de realitzar 
electrònicament a través del portal de tràmit dels ens locals i altres 
administracions disponible a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.   

b) L’ajuntament podran destinar a cartera de serveis socials bàsics, com a minin 
el 50% de l’ajut. El 50%, restant, es pot destinar a programes socials. 

 
El procediment d’execució i justificació que ha de referir-se a actuacions executades 
en el període comprès entre l’1 de novembre 2017 i el 31 d’octubre de 2018.  El termini 
per la justificació de les actuacions finalitzarà el 31 d’octubre de 2018 i s’haurà de 
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tramitar electrònicament, mitjançant els models normalitzats disponibles al portal de 
tràmits de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. 
 
El pagament d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics, ateses les dificultats 
de les tresoreries municipals, es realitzarà per avançat, el 50% de l’import concedit a 
partir que l’ens destinatari presenti l’acceptació. La resta es farà prèvia presentació de 
la justificació de la despesa de l’actuació. 
 
Tercer.  La competència per l’acceptació de les subvencions i ajuts correspon a la 
Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 480/2015 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Acceptar la quantitat concedida per la Diputació de Barcelona de 29.877,12 €,   
corresponent al fons de prestació de “ Finançament de l’àmbit de benestar social”  en 
el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” de la Diputació de Barcelona, amb el codi assignat  XGL 18/Y/249112 
 
Segon.- Comunicar a través del Portal de tràmits de la Diputació de Barcelona 
l’acceptació de la concessió i  a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria municipal per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

- L’acte es una resolució, que posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat 
per mitjà de recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. 

- 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 poden interposar qualsevol altre recurs ajustats a dret. 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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11.3 Concessió d’ajudes d’urgència  social. (expedients 0476/2018 i 0453/2018) 
 

 Expedient 0476/2018 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 1591 /2018). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal 2018, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la 
partida  3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27/07/2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Denegar els ajuts sol·licitats a l’ expedient  que es relaciona a continuació, 
pels motius expressats a l’ informe que consta a l’ expedient. 
 

Nº Expedient D.N.I Sol·licitant Concepte 

028/2018 39.372.780-T Lloguer 

 
Segon.-  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 
administratiu 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. 
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 Expedient 0453/2018 
 
Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 1500/2018). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal 2018, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la 
partida  3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 7 de juliol de 2015 
- Numero decret: 2015-0555 
- Publicació al BOPB: 27/07/2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 316,27€ amb 
càrrec a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les 
persones que es relacionen tot seguit: 
 

Nº Expedient D.N.I Sol·licitant Import Ajuda Concepte Forma de Pagament 

026/2018 43.400.673-H 316,27€ Seguretat Social Efectiu 

 
Disposar pagament de les ajudes als beneficiaris, els quals hauran de justificar amb 
factures, a l’àrea de serveis socials, el destí de les ajudes, la qual serà responsable 
de donar trasllat als serveis de Tresoreria i Intervenció. 
 
Segon.- 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 
administratiu 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. 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
12. ÀREA SANITAT  
  
12.1 Assabentat sobre la inscripció al cens municipal d’animals domèstics de 
companyia d’altes, baixes i modificacions durant l’any de 2017. Cens municipal 
d’animals de companyia referit a 31 de desembre 2017. (exped. 0077/2017) 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
___ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
_X_ DEIXAT SOBRE LA MESA 
___ Donat compte 
 

 
 
13. ÀREA DE CULTURA I FESTES  
 
13.1 Acceptació de fons de prestació econòmica que atorga la Diputació de 
Barcelona, del programa “ Activitats culturals de les festes majors”, en el marc 
del Catàleg de serveis de l’any 2018. Servei del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” de la Diputació de Barcelona. (exped. 0193/2018) 
 
1. En data 22/3/2018 (registre d’entrada E/001511-2018) es comunica l’acord de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 22/2/018, per la qual es 
concedeix a aquest ajuntament un ajut econòmic, consistent en la concessió del fons 
de prestació “ Activitats culturals de les festes majors”, en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs locals 2016-2019”. 
 
Promotor: Gerència de Serveis de Cultura. 
Objecte: Fons de prestació “ Activitats culturals de les festes majors” 
Import concedit: 1.904,00 € 
Codi XGL: 18/Y/248487 
 
El règim de gestió dels fons de prestació, entre altres normes, determina: 
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- Acceptació. Total o parcial, abans del 30 de juny de 2018. El pagament avançat es 
realitza a partir que l’ens destinatari presenti l’acceptació expressa en el termini 
establert. De no presentar-se l’ acceptació expressa el fons s’entén acceptat 
tàcitament i l’ajuntament percebrà l’ajut, prèvia justificació de les despeses.  La 
acceptació expressa del fons d’acord amb el model normalitzat, s’ha de realitzar 
electrònicament a través del portal de tràmit dels ens locals i altres administracions 
   
-  Execució i justificació.  Ha de referir-se a actuacions executades en el període 
comprès entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018.  El termini per la 
justificació finalitza el  31 d’octubre de 2018. Les despeses municipals susceptibles de 
justificació i els requisits i la forma de presentar la documentació justificativa. 
 
- Pagament.  De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar 
serveis bàsics i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons es paguen 
per avançat el 50% de l’import concedit, a partir que l’ens destinatari presenti 
l’acceptació expressa. El pagament de l’import restant de la concessió es farà prèvia 
presentació de la justificació de les despeses de l’actuació. Si no es presenta l’ 
acceptació expressa, l’ajuntament percebrà l’ajut, prèvia justificació de les despeses. 
 
2.  L’acceptació de subvencions i altres ajuts i prestacions equivalents és competència 
de la Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:  
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Acceptar els fons de prestació econòmica de 1.904,00 € atorgada per la 
Diputació de Barcelona como aportació a les despeses  “ Activitats culturals de les 
festes majors” en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” i  traslladar aquest acord de l’acceptació expressa del 
fons a la Diputació de Barcelona a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions. 
 
Segon. Traslladar aquest acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria municipal per al seu 
coneixement i als efectes, si s’escau, d’aplicar aquest fons de prestació (ajut) 
econòmica en el concepte d’ingressos i de generació de crèdits per despeses en el 
pressupost. 
 
Tercer. Declarar que: 
 
 - L’acte es una resolució, que posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per 
mitjà de recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius 
de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent de la seva notificació. 
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- 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 poden interposar qualsevol altre recurs ajustats a dret. 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
14. ÀREA D’ENSENYAMENT  
 
14.1 Aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori, curs 2017-2018.  (exped.  480/2018) 
 
1. El Consell Comarcal del Bages, té delegades mitjançant conveni subscrit amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb data 10.10.2016, les 
competències, entre d’altres, de la gestió del  servei de transport escolar en l’àmbit de 
la comarca, d’acord amb el Decret 161/96 de 14 de maig, regulador del servei de 
transport escolar.   
 
A partir d’aquestes competències i d’acord amb el Decret 161/1996, de 14 de maig, el 
Consell Comarcal del Bages podrà dur a terme la prestació del servei de transport 
escolar no obligatori i/o la col·laboració en el finançament del mateix. 
 
2. El Consell Comarcal del Bages com l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, venen 
col·laborant en el manteniment del transport escolar no obligatori, que trasllada des el 
seu nucli de residència als alumnes d’educació obligatòria, als centres educatius del 
municipi: l’ IES Gerbert d’Aurillac, Escola Monsenyor Gibert i Escola Pla del Puig. 
 
3. En data 21 de març de 2018 (registre d’entrada E/001480-2018; 2018-E-RC-1594), 
s’ha rebut del Consell Comarcal del Bages el conveni de col·laboració entre el Consell 
comarcal del Bages i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la prestació del 
servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de primària i secundària de Sant 
Fruitós de Bages que es desplacen a l’institut Gerbert d’Aurillac, a l’escola Monsenyor 
Gibert i a l’escola Pla del Puig, curs 2017-2018.  
 
S’acompanya de la relació d’alumnes residents a Sant Fruitós de Bages, La Rosaleda, 
Les Brucardes i Pineda i Torruella de Baix, matriculats l’IES Gerbert d’Aurillac (45 
alumnes) , a l’escola Monsenyor Gibert (47 alumnes) i a l’escola Pla del Puig (28 
alumnes). 
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4. L’esmentat conveni recull el cost del servei per al curs escolar 2017-2018 i els 
percentatges d’aquest cost per el Consell Comarcal del Bages que assumeix el 70%, 
el 30% restant és assumit per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
El cost del servei per al curs escolar 2017-2018: 77.788,96 euros. 
 
Aportació del Consell Comarcal del Bages (70%): 54.452,27 euros. 
Aportació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (30%) : 23.336,69 euros. 
 
5. Al pressupost de l’exercici 2018, partida 38.324.46501 (conveni transport escolar), 
existeix crèdit suficient i conforme, per atendre les despeses derivades de l’aportació 
que el conveni preveu per l’Ajuntament. 
 
6. Atès que la Junta de Govern Local que actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, per a la prestació del servei de transport 
escolar no obligatori dels alumnes de primària i secundària de Sant Fruitós de Bages, 
que es desplacen als centres educatius IES Gerbert d’Aurillac, Escola Monsenyor 
Gibert i Escola Pla del Puig, curs 2017-2018, conforme amb el text de que s’annexa al 
present. 
 
Segon. Autoritzar i disposar una despesa per import de 23.336,69 euros amb càrrec a 
la partida 38.324.46501 (conveni transport escolar) del pressupost vigent, a favor del 
Consell Comarcal del Bages, que es distribuirà de la següent manera: 

- 1a aportació d’11.668,35 euros: a la signatura del conveni 
- 2a aportació d’11.668,35 euros: durant el mes de juny de 2018 

 
Tercer. Traslladar el present acord al Consell Comarcal del Bages i a l’àrea 
d’Intervenció i Tresoreria municipal, per al seu coneixement i efectes. 
 
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 
administratiu 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. 
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ANNEX – Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a la prestació del servei del transport 
escolar no obligatori dels alumnes de primària i secundària de Sant Fruitós de 
Bages que es desplacen a l’Institut Gerbert d’Aurillac, a l’Escola Monsenyor 
Gibert i a l’escola Pla del Puig, durant el curs 2017-2018. 

 



   
 

 

 
   

 

Pàgina 101 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

 



   
 

 

 
   

 

Pàgina 102 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

 



   
 

 

 
   

 

Pàgina 103 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

 



   
 

 

 
   

 

Pàgina 104 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

 
 
 
 



   
 

 

 
   

 

Pàgina 105 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
15. ÀREA D’ESPORTS  
 
15.1 Aprovació de les bases i la convocatòria per a l’atorgament de Beques 
esportives a esportistes no professionals de Sant Fruitós de Bages, exercici 
2018. (exped. 0218/2018) 
 
Primer. L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en el decurs dels darrers anys ha 
donat suport a joves esportistes domiciliats en aquest municipi que venen acreditant 
una qualitat i especial dedicació a l’activitat esportiva i que auguren una projecció 
immediata o futura per l’esport de competició, el qual no poden practicar al municipi. 
 
Segon. Per providència de la regidoria d’esports de 8 d’abril de 2018, es disposa l’inici 
del corresponent expedient administratiu per aprovar les bases i la convocatòria per a 
l’atorgament de beques esportives per a l’any 2018.  
 
En compliment d’aquesta providència s’han redactat les corresponents bases 
reguladores per a l’atorgament de les beques esportives. 
 
Tercer. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada 
següent:  
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Aprovar les bases i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds, per a 
l’obtenció de Beques esportives amb destí a esportistes no professionals de Sant 
Fruitós de Bages, per a l’exercici 2018. 
 



   
 

 

 
   

 

Pàgina 106 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 

 

Segon. Aprovar l’import de la despesa fins a un màxim de 2.500,00 euros, amb càrrec 
a la partida pressupostària 36.341.48001 (ajuts individualitzats beques esportives) de 
l’exercici 2018. 
 
Tercer. Publicar l’extracte d’aquesta convocatòria a BOPB mitjançant la Base de 
dades nacional de subvencions (BDNS), i al web municipal. 
 
Quart. Notificar el present acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria municipal per al seu 
coneixement i efectes.   
 
Cinquè. 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 
administratiu 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. 

 
ANNEX 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A 
L’ATORGAMENT DE BEQUES A ESPORTISTES NO PROFESSIONALS DE SANT 
FRUITÓS DE BAGES PER A L’EXERCICI 2018 
 
Primer. Objecte 
 
La present convocatòria té per objecte donar suport a la promoció de l’activitat físic 
esportiva i de competició a esportistes individuals del municipi no professionals que 
hagin acreditat una qualitat inicial per participació en campionats o activitats federades 
oficials de caràcter autonòmic, estatal o internacional. 
 
Les beques objecte d’aquesta convocatòria estan dirigides a consolidar la progressió 
del rendiment dels esportistes, destinant-se a sufragar en part les despeses 
ocasionades durant el període d’entrenament, competicions i perfeccionament tècnic 
per l’any 2018. 
 
Segon. Naturalesa i forma de confecció. 
 
Les beques es concedeixen en règim de concurrència competitiva, mitjançant el 
sistema de concurs i convocatòria única. 
 
Les beques objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, 
són lliurement revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la 
legislació vigent. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys 
posteriors i no es poden al·legar com a precedent. 
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Tercer. Beneficiaris/Sol·licitants. 
 
Podran concórrer a la convocatòria de les beques objecte de les presents bases, en 
qualitat de beneficiaris, els esportistes santfruitosencs no professionals, que reuneixin 
els següents requisits: 
 

1. Practicar un esport de competició federat fora del municipi de Sant Fruitós de 
Bages. 

 
2. Tenir entre 6 i 18 anys (ambdós inclosos). 

 
3. Estar empadronat a Sant Fruitós de Bages (com a mínim des de fa 2 anys). 

 
4. Practicar un esport que al nostre municipi no es pugui realitzar, o si es practica 

que sigui a una categoria superior a la que es fa al nostre municipi. 
 

5. Els receptors de les beques hauran d’estar al corrent de pagament de les 
obligacions tributàries amb l’ajuntament. 

 
6. No estar inclòs en alguna de les prohibicions recollides a l’article 13.2 i 13.3 de 

la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 

Les beques s’atorgaran als esportistes nens o joves, però actuaran com a sol·licitants 
la mare, pare o tutor legal d’aquests. 
 
Quart. Sol·licituds, documentació, lloc i termini de presentació. 
 
Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria d’aquestes beques, s’hauran de 
realitzar mitjançant imprès normalitzat, disponible a l’àrea d’esports i a la pàgina web 
de l’ajuntament. 
 
Les sol·licituds junt amb la documentació específica, s’haurà de lliurar al Registre 
general de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, o per qualsevol dels procediments 
previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de 20 
dies naturals, comptats a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Els interessats hauran de lliurar el model normalitzat de sol·licitud de beca esportiva, al 
qual s’adjuntarà la següent documentació: 
 

a) Pressupost de l’activitat. 
b) Fotocòpia del DNI. 
c) Fotocòpia de la llicència federativa de la temporada en vigor. 
d) Currículum esportiu. 
e) Document domiciliació bancaria. 
f) Declaració responsable de no estar inclòs en les prohibicions per obtenir la 

condició de beneficiari mitjançant certificació administrativa o mitjançant 
declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa d’acord 
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amb el previst a l’article 13.7 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de 
Subvencions.  

g) Declaració responsable de les ajudes econòmiques rebudes d’organismes, 
entitats publiques i/o privades durant l’any anterior.  

 
La presentació de la sol·licitud de beca per part de l’interessat comportarà l’autorització 
a l’òrgan instructor per recavar els certificats a emetre per l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària, per la Tresoreria General de la Seguretat Social i per 
Hisenda, relatius al fet de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de 
Seguretat Social, i de no ser deutor d’Hisenda per deutes vençuts, líquides i exigibles. 
 
Cinquè. Quantia de les beques 
 
L’ajuntament destina a aquesta convocatòria de beques esportives la quantitat de 
2.500,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària 36 341 48001 del pressupost 
2018. 
 
Sisè. Procediment de concessió i òrgan instructor. 
 
El responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les beques 
esportives és l’àrea d’esports de l’ajuntament.  
 
La proposta de resolució l’elaborarà una comissió de valoració presidida pel regidor 
d’esports i la tècnica d’esports. Les funcions de secretaria de la comissió seran 
exercides per la funcionària de l’àrea. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les beques 
esportives serà la Junta de Govern Local. 
 
Setè. Criteris de valoració. 
 
Els criteris que es seguiran per valorar les sol·licituds presentades seran:  
 

a) El nivell de l’activitat o competició, prioritzant els esports olímpics: fins a 30 
punts 

a. Nivell mundial, 30 punts 
b. Nivell europeu, 20 punts 
c. Nivell nacional, 15 punts 
d. Nivell català, 10 punts 
e. Nivell provincial, 5 punts 

b) L’etapa o fase esportiva: fins a 30 punts 
a. De 6 a 8 anys, 5 punts 
b. 9-10 anys, 10 punts 
c. D’11 a 14 anys, 20 punts 
d. 15-16 anys, 15 punts 
e. 17-18 anys, 10 punts 

c) L’historial o currículum esportiu: fins a 15 punts 
a. 5 punts per cada any de manteniment del nivell 
b. 5 punts esport femení 
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d) El programa de desplaçaments oficials i obligatoris: fins a 15 punts 
a. Desplaçaments setmanals d’entre 0 i 50 km., 5 punts 
b. Desplaçaments setmanals d’entre 51 i 100 km., 10 punts 
c. Desplaçaments setmanals de més de 100 km., 15 punts 

e) Les despeses en material tècnic esportiu: fins a 10 punts. 
a. Entre 100,00€ i 200,00€ anuals, 5 punts 
b. Més de 200,00€, 10 punts 

 
Es dividirà l’import de la partida destinada (2.500,00 euros) respecte les puntuacions 
obtingudes, sempre i quan no es superin els 600 € per esportista i es subvencioni més 
del 50% del pressupost anual de l’esportista. 
 
Vuitè. Publicitat.  
 
Es publicarà anunci d’aprovació de les presents bases i extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la web municipal i al taulell 
d’anuncis de l’ajuntament. 
Les beques concedides seran comunicades mitjançant notificació individual als 
beneficiaris. 
 
Novè. Abonament de les ajudes 
 
Les beques concedides, s’abonaran al compte bancari que hagin designat els 
sol·licitants, prèvia justificació de l’import atorgat, que s’ha d’ajustar al compliment de 
la finalitat per la que va ser concedida la subvenció. 
 
L’abonament de la beca concedida i la seva justificació es realitzarà de conformitat 
amb el que disposen les següents clàusules. 
 
Desè. Acceptació  
 
Una vegada notificada la concessió de la beca, en el termini d’un mes sinó es 
comunica el contrari, s’entendrà acceptada la beca esportiva, així com les condicions 
generals i específiques per a la seva aplicació. 
 
Onzè. Obligacions dels beneficiaris. Termini i forma de justificació. 
 
Els beneficiaris de les beques hauran de presentar la justificació abans del 5 de 
desembre de 2018. 
 
Els beneficiaris hauran de lliurar el model normalitzat de justificació de beca esportiva, 
al qual s’adjuntarà la següent documentació: 
 

a) Memòria dels resultats obtinguts durant l’exercici en curs, segellada per la 
Federació esportiva corresponent.  

b) Declaració responsable sobre la finalitat de l’ajut.  
c) Relació de despeses.  
d) Factures justificatives de les despeses, que hauran de reunir tots els requisits 

legals exigibles. Hauran de presentar-se els originals llevat que es procedeixi a 
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la presentació de còpies compulsades. No s’acceptaran tiquets de caixa, ni 
albarans, ni justificants bancaris (rebuts). 

  
A més, els beneficiaris hauran de: 

 Portar a l’equipament el logotip oficial de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 

 Posar en coneixement de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages, qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per 
la concessió de la beca, així com qualsevol altre subvenció o ajuda atorgada 
per una altra Administració Pública, ens o persona pública o privada, nacional o 
internacional. 

 
Dotzè. Revocació i reintegrament. 
 
L’ajuntament procedirà a la revocació i reintegrament de la beca atorgada en el cas 
d’incompliment de  qualsevol de les obligacions establertes a les presents bases. 
  
L’òrgan competent per a la iniciació dels expedients de revocació i reintegrament serà 
la Junta de Govern Local, prèvia instrucció de l’expedient conforme la Llei General de 
Subvencions i el seu Reglament. 
 
Tretzè. Règim jurídic. 
 
En tot el que no preveuen les presents bases són aplicables el que disposen les Bases 
reguladores de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per a l’atorgament de 
subvencions i ajuts destinats a entitats, associacions, col·lectius i particulars que 
realitzin activitats que siguin d’interès públic local, aprovades pel Ple de l’Ajuntament 
de data 13 d’abril de 2005 (BOP núm. 136 annex I de 8.5.2005), les Bases d’execució 
del pressupost general d’aquest ajuntament previst per l’any 2018 i la Llei 38/2003 de 
17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Catorzè. Interpretació. 
 
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases rau exclusivament a 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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15.2 Autorització per celebració de la cursa Batecs Solidaris. (exped.  
 0339/2018) 
 
Primer. Vista les instàncies i documentació aportada David Morros Palau en 
representació de la Fundació privada Rosa Oriol, (registres d’entrada E/000974-2018, 
2018-E-RC-1017 de 21 de febrer i E/001044-2018, 2018-E-RC-1117 de 27 de febrer), 
en les quals manifesta la realització de la 5a. cursa BATECS SOLIDARIS organitzada 
conjuntament amb Fundació privada Rosa Oriol i Ampans, diumenge 13 de maig de 
2018.  
L’activitat consta de dues curses una de 10 km i una de 5 km ambdues amb sortida i 
arribada al Parc de l’Agulla, així mateix tindrà lloc curses infantils al voltants del llac de 
l’Agulla, i una botifarrada popular (s’annexa plànol de situació).   
Es sol·licita autorització per utilitzar l’espai del Parc de l’Agulla de 7:00 a 14:00 h, així 
com l’espai d’aparcament de vehicles davant del berenador de l’Agulla, per ubicar-hi la 
botifarrada popular. 
 
Segon. Atès que l’ocupació sol·licitada es troba subjecte a llicència d’acord amb 
l’establert a l’art. 57.2 del Reglament de patrimoni dels ens locals, i articles 9 i 12 de 
l’Ordenança municipal de convivència ciutadana. 
 
Tercer. Vista la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives i el seu Reglament de desplegament, Decret 
112/2010, de 31 d’agost i l’acta de la Comissió de coordinació en espais públics 
municipals de 5.3.2018 i de 19.3.2018, obrants a l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Autoritzar a Fundació privada Rosa Oriol (David Morros Palau) i Ampans a 
fer ús de l’espai d’aparcament de vehicles de davant el berenador de l’Agulla (veure 
plànol annex 1 de situació), diumenge 13 de maig de 2018, de 7:00 a 14:00 hores,  
així mateix s’autoritza a la celebració de les curses de 5 i 10 km (veure plànols 
recorreguts annex 2 i 3), en motiu de la 5a. Cursa Batecs Solidaris, sens perjudici de 
les pertinents autoritzacions d’altres departaments o entitats, i condicionada al 
compliment de les següents condicions:  
 

 L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat civil 
per aquesta activitat i acreditar la seva vigència. 

 

 L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat civil 
dels professionals / voluntaris que participin en l’organització i acreditar la seva 
vigència. 
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 L’organitzador haurà de garantir que tots els participants tinguin una 
assegurança d’accidents – llicència esportiva obligatòria. 

 

 L’organitzador haurà de posar-se en contacte amb la Policia Local 10 dies 
abans de la realització de l’activitat. (veure annex 4 – plànol situació Policia 
Local) 

 

 L’organitzador adoptarà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat 
dels participants i del públic en general. 
 

 L’organitzador haurà de disposar de l’autorització pertinent del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya per fer 
foc. 

 

 L’organitzador haurà de disposar de la conformitat dels propietaris o 
organismes afectats per les vies afectades; i del Servei de Trànsit si l’activitat 
transcorre per carreteres fora del casc urbà i si transcorre per diferents termes 
municipals, de l’autorització de l’òrgan competent del municipi d’acord amb 
l’àmbit afectat. 

 

 L’organitzador serà responsable de deixar la zona per on passin els 
participants a la cursa en les mateixes condicions en què s’ha trobat, i a treure 
totes les senyals i deixalles que hagin pogut llençar els participants. 

 

 Es creu adient que l’organitzador indiqui dies abans, l’horari de pas i dia de la 
cursa, mitjançant rètols en el recorregut d’aquesta. 

 

 Es considera recomanable, que l’organitzador disposi d’un servei preventiu 
sanitari. 
 

 Per part de l’àrea de comunicació municipal, s’informarà de l’esdeveniment, de 
la forma que es cregui més adient als veïns afectats de la zona (restaurant 
l’Agulla, casa Cots, etc.) 
 

 Per part de la Policia Local es col·locaran les senyalitzacions pertinents als 
punts necessaris per indicar del tall provisional o talls permeables als veïns. 

 

 L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, restarà exempt de tota responsabilitat 
civil que es pugui derivar de l’organització d’aquesta activitat. 
 

 
Segon. Informar a l’organitzador que l’espai del Parc de l’Agulla no es titularitat de 
l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Caldrà sol·licitar el permís corresponent al seu 
titular. 
 

 
 

Annex 1 – plànol de situació. Cursa Batecs Solidaris 2018. 
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Annex 2 - Plànol recorregut cursa 5km  
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Annex 3 - Plànol recorregut cursa 10Km 

 

 
 
 
Annex 4 - Plànol punts Policia Local 

 

 
 

 
Tercer Notificar el present acord al sol·licitant, i a la Policia Local per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 
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 
administratiu 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. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
15.3 Autorització per a la celebració de la 6a cursa Nat's al seu pas pel 
municipi. (exped. 0412/2018) 
 
Primer. Vista la instància i documentació aportada per Albert Canal Monrós en 
representació de NAT’S SPORT, SA (registres d’entrada 2018-E-RC-1241 de 6 de 
març i 2018-E-RC-1255 de 7 de març) en les quals se sol·licita autorització per 
realitzar la 6a. Cursa del Nat’s, cursa solidària (tota la recaptació anirà en benefici de 
la Fundació Althaia per a la construcció del nou hospital de dia d’oncologia, sota el 
lema Posem-hi el Cor) que tindrà lloc diumenge 22 d’abril de 2018 de 9:30 a 12:00 
hores, així com la cessió de material municipal i col·laboració de la Policia Local.  Hi 
haurà 2 recorreguts, una cursa de 6 km marcat en blau i una d’11 km marcat en 
vermell (veure plànol annex) 
 
Segon. Vista l’acta de la comissió de coordinació en espais públics municipals de 
19.3.2018 obrant a l’expedient. 
 
Tercer. Vista la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives i el seu Reglament de desplegament 
(Decret 112/2010, de 31 d’agost) i el  Decret 58/2010 de 4 de maig d’entitats 
esportives de Catalunya, que estableix en el seu articulat que els ajuntaments han de 
condicionar l’atorgament de la llicència al fet que el peticionari compleixi determinats 
requisits tals com, que es tingui concertat un contracte d’assegurances que cobreixi el 
risc de la responsabilitat civil, disposar del servei preventiu sanitari i si es tracta de 
proves esportives que transcorren per diferents termes municipals, també caldrà 
l’autorització de l’òrgan competent d’acord amb l’àmbit afectat. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
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- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Número Decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
 
S’ACORDA: 
 
Primer. Atorgar a Nat’s Sport, SA, autorització per la realització de l’activitat de la 6a. 
Cursa del Nat’s, (veure annex recorreguts curses), subjecte a la vigent normativa i 
particularment al Decret 112/2010 de 31 d’agost, que es celebrarà diumenge 22 
d’abril de 2018 de 9:30 a 12:00 hores, amb les següents condicions: 
 

 La Policia Local tallarà breument la carretera (per sota la passarel·la) per donar 
pas als participants a la cursa. 

 L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat civil per 
aquesta activitat i acreditar la seva vigència. 

 

 L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat civil dels 
professionals/voluntaris que participin en l’organització i acreditar la seva vigència. 
 

 L’organitzador haurà de garantir que tots els participants tinguin una assegurança 
d’accidents – llicència esportiva obligatòria. 

 

 L’organitzador haurà de disposar de la conformitat dels propietaris o organismes 
afectats per les vies afectades; i del Servei de Trànsit si l’activitat transcorre per 
carreteres fora del casc urbà i si transcorre per diferents termes municipals, de 
l’autorització de l’òrgan competent del municipi d’acord amb l’àmbit afectat. 

 

 L’organitzador haurà de posar-se en contacte amb la Policia Local, 10 dies abans 
de l’acte per coordinar el bon desenvolupament d’aquest. 

 

 L’organitzador haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per garantir la 
seguretat dels participants a l’activitat. 

 

 L’organitzador serà responsable de la conservació i neteja de l’espai ocupat i haurà 
de respondre dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar. 

 

 S’haurà de disposar d’ambulància. 
 

 L’ajuntament restarà exempt de tota responsabilitat civil que es pugui derivar de 
l’organització d’aquesta activitat. 

 
Segon. Autoritzar a la cessió del material municipal següent: 
 
15 tanques de plàstic  3 carpes 
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Tercer. Notificar el present acord al sol·licitant, a la Policia Local i a la Brigada, per al 
seu coneixement i efectes. 
 
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 
administratiu 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. 
 

Annex – Plànol recorreguts 6a. cursa del Nat’s 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
16. ÀREA DE JOVENTUT 
  
16.1 Aprovar les bases particulars i la convocatòria de subvencions per a 
entitats, associacions locals que organitzin activitats d’interès públic durant 
l’any 2018 en matèria de joventut. (exped. 0504/2018) 
 
Primer. Per providència de la regidoria de l’àrea de joventut de 26 de març de 2018, es 
disposa l’inici del corresponent expedient administratiu per obrir la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions així com l’aprovació de les bases particulars per a 
l’exercici 2018. 
 
Segon. Atès que el Ple de l’ajuntament en sessió de 13 d’abril de 2005 va aprovar les 
bases reguladores per a l’atorgament de subvencions i ajuts destinats a entitats, 
associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats que siguin d’interès públic 
local (BOP núm. 1336 de 8.6.2005). Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions.  
 
Tercer. Atès l’establert en aquestes bases s’hauran d’aprovar les bases particulars per 
a cada convocatòria, les qual seran aprovades per l’òrgan competent per raó de la 
quantia específica. Vist que dins aquesta necessària línia de continuïtat per a l’any 
2018, s’han redactat les bases particulars per a cadascun dels àmbits d’actuació. 
 
Quart. Vist el disposat a l’article 9 de les esmentades bases, correspon a la Junta de 
Govern Local, aprovar les clàusules particulars i la convocatòria que resta subjecte als 
principis de publicitat i concurrència i s’actua per la competència delegada següent:  
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 14 de maig de 2013 
- Numero decret: 37 
- Publicació al BOPB: 30 de maig de 2013 

 
S’ACORDA: 
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Primer. Aprovar les bases particulars reguladores de les subvencions a entitats, 
associacions, col·lectius i particulars per la realització d’activitats d’interès local en 
matèria de joventut per a l’exercici 2018, que s’adjunten com annex 1. 
 
Segon. Aprovar la convocatòria de les subvencions a entitats, associacions, col·lectius 
i particulars per la realització d’activitats d’interès social en matèria de joventut per a 
l’exercici 2018. 
 
Tercer. Aprovar els formularis per a la sol·licitud (annex 2), per a la justificació (annex 
3) i per a la sol·licitud de pròrroga de justificació (annex 4) de la convocatòria de 
subvencions.  
 
Quart. Imputar la despesa que generi l’atorgament de les subvencions a la partida que 
es detalla a continuació:  
 

Partida Descripció Import 

35.330.489.04 Subvenció amb convocatòria joventut 500,00 € 

 
Cinquè. Publicar anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria al BOPB mitjançant 
la publicació de l’extracte a través de la Base de dades nacional de subvencions 
(BDNS). El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i 
justificació dels ajuts es podran trobar a la web municipal i al taulell d’anuncis. 
 
Sisè. 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.   

 
ANNEX 1 - Clàusules particulars per a l’atorgament de subvencions destinades a 
programes i activitats de joventut 2018. 

 
Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la subvenció de 
projectes i activitats de l’àmbit de joventut que es duguin a terme en el transcurs de 
l’any 2018. 
 
Article 2. Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria, seran 
subvencionables els programes següents: 
 

Programa A: Activitats estables de promoció del lleure infantil i juvenil. 
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat organitzar i dur a terme 
una programació anual de lleure per a infants i joves. 
 
Programa B: Activitats de promoció de l’ocupació juvenil. 
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Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat organitzar i dur a terme 
una actuació anual o puntual d’ocupabilitat juvenil. 
 
Programa C: Activitats de promoció de la participació juvenil. 
Es subvencionaran projectes que tinguin com a finalitat organitzar i dur a terme 
una actuació anual o puntual de participació juvenil. 

 
Article 3. Termini de presentació de sol·licituds 20 dies naturals des de la 
publicació de la convocatòria en el BOPB. 
 
Article 4. Crèdit pressupostari. L'Ajuntament destinarà a aquesta convocatòria fins a 
un total de 500,00 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 35.330.489.04 
(subvenció amb convocatòria joventut) del pressupost municipal de 2018. 
 
Article 5. Quantia màxima i forma de pagament. Com a regla general, l’import de la 
subvenció no podrà excedir del 50% l’import total de l’activitat. D’acord el que 
s’estableix als articles 32,33 i 34 del RD 887/2006 de 21 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, la 
subvenció s’atorgarà com a import cert i s’entendrà que queda a compte del beneficiari 
la diferència de finançament necessària per a la total execució de l’activitat 
subvencionada. L’import  de la subvenció rebuda no podrà, en cap cas, ser d’una 
quantitat que, en concurrència amb altres subvencions o ajudes rebudes d’altres 
administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superin, en el seu 
conjunt, el cost de l’activitat a desenvolupar.  En aquest cas, l’Ajuntament es reserva la 
possibilitat de reduir la subvenció fins al cost màxim de l’activitat. 
 
Atorgada la subvenció, el 70% de les quantitats subvencionades es faran efectives als 
beneficiaris en el moment de l’aprovació de la subvenció, i l’altre 30% un cop 
presentada la justificació corresponent. 
 
Article 6. Justificació. Els requisits seran els que consten a les bases d’execució del 
pressupost de 2018, per la qual cosa caldrà justificar el 100% de l’activitat.  
 
El termini màxim per a la documentació justificativa davant l’àrea gestora de les 
subvencions, serà abans del 10 de desembre de l’any 2018. 
 
Excepcionalment l’òrgan competent per a l’atorgament de la subvenció, podrà atorgar 
un termini de pròrroga per a justificar fins el 31 de gener de 2019. La sol·licitud de 
pròrroga es formalitzarà segons model normalitzat. 
 
El/la beneficiar/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada 
mitjançant la presentació de factures que hauran de reunir tots els requisits legals 
exigibles. Hauran de presentar-se els originals llevat que es procedeixi a la presentació 
de còpies compulsades. No s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans, ni justificants 
bancaris (rebuts). 
 
Article 7. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran 
per a la valoració de les sol·licituds de subvenció seran els següents: 
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1) L’interès general de l’activitat per al municipi, fins a 15 punts. 
2) El dèficit d’activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts. 
3) El nombre de destinataris a qui va adreçat, fins a 10 punts. 
4) La dificultat d’executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts. 
5) La transcendència que tingui l’activitat, fins a 10 punts. 
6) La qualitat de la presentació del projecte, fins a 20 punts. 
7) El foment de la relació entre les entitats, fins a 20 punts. 

 
Article 8. Composició de la Comissió qualificadora. La comissió qualificadora 
estarà formada per: 
 
Regidor/a de Joventut, que actuarà com a Presidenta de la Comissió. 
Tècnic/a de Joventut.  
Administrativa de l’Àrea de Cultura, que actuarà com a Secretària de la Comissió. 
 
Article 9. Disposició addicional. En el no previst en les presents bases s’estarà a les 
Generals aprovades pel Ple el dia 13 d’abril de 2005 (BOPB núm. 136, de 08.06.05); 
en les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2018, en la Llei 38/2003 de 17 
de novembre General de Subvencions, en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions i en Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny. 
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ANNEX 2 – Model de sol·licitud de subvencions. 
 

 
D’acord amb l’establert en el punt 3 de la disposició addicional 18ª de la Llei 
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, amb la presentació d’aquesta sol·licitud autoritzo 
expressament l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per tal que obtingui de forma 
directa l’acreditació d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 
 

   ACCEPTO    NO ACCEPTO 
 
A                                                        , a       de       de 20      
 
 
 
 

  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

  

1. DADES DE LA SUBVENCIÓ 

Àmbit de la 
convocatòria 

      

Títol del 
Projecte/activitat 

      

Import sol·licitat       

 

2. DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom o Raó social       

Domicili        CIF/NIF       

Localitat       CP       

Telèfon       Mòbil       

Correu electrònic       Fax       

 

3. DADES DEL REPRESENTANT LEGAL 

Nom i cognoms            DNI       

Càrrec amb què actua            

Adjunto la documentació següent (marqueu el que correspongui): 

 Memòria de l’activitat per la qual es demana la subvenció (Annex 1) 

 Pressupost de l’activitat (Annex 2)  

 Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ai d’acord amb l’art 13 
L. 38/2003 G.S. (Annex 3) 

 Dades bancàries per efectuar l’ingrés de la subvenció (Annex 4) 

Signatura del sol·licitant  o representant legal de l’entitat i segell   
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D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona/entitat interessada 
que les dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat del Registre de 
documents de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i que podrà exercir els drets 
d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol 
moment. 
 
EXCM. SR. ALCALDE  DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

  MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT PER LA QUAL ES SOL·LICITA SUBVENCIÓ 

 

1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Àmbit de la 
convocatòria 

      

 

2. DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom o raó social       

Domicili         CIF/NIF       

Localitat       CP       

Nom i cognoms de qui 
subscriu 

      Càrrec       

Telèfon        Fax       

Correu electrònic        

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

      

4. OBJECTIUS O RESULTATS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR 
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A                                                        , a       de       de 20      
 

 
  
 
 
 

PRESSUPOST PREVIST PER A L’ACTIVITAT PER A LA QUAL 
 ES SOL·LICITA LA SUBVENCIÓ 

 
 

1. DADES DE LA CONVOCATÒRIA 

Àmbit de la 
convocatòria 

      

 

2. DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom o raó social       

Domicili         CIF/NIF       

Localitat       CP       

Nom i cognoms de qui 
subscriu 

      Càrrec       

Telèfon        Fax       

Correu electrònic        

 

3. PREVISIÓ D’INGRESSOS IMPORT (€) 

Recursos propis       

Subvencions d’altres Administracions públiques       

Aportacions privades        

Altres ingressos       

TOTAL       

 

4. PREVISIÓ DE DESPESES IMPORT (€) 

Personal (persones integrades en l’estructura de l’entitat)        

Contractació externa        

Material             

Despeses indirectes       

Altres (consignar conceptes i imports separadament)       

TOTAL       

 

Signatura del sol·licitant  o representant legal de l’entitat i segell   
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DIFERÈNCIA entre INGRESSOS - DESPESES          

SUBVENCIÓ SOL·LICITADA  (Import en euros)       

 
A                                                        , a       de       de 20      

 
 
                           

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Nom o raó social       NIF       

Nom i cognoms de qui 
subscriu 

      DNI       

Caràcter amb el què actua       

 
DECLARA sota la seva responsabilitat: 
 
1. Que l’entitat a la qual representa reuneix els requisits, per a ser beneficiària, 

previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de 
Subvencions, i que són els següents: 

 
a) No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de 

la possibilitat d’obtenir subvencions o ajut públics. 
b) No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en 

qualsevol procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a 
intervenció judicial o haver estat inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense 
que hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del 
concurs. 

c) No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarades culpables, a la 
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració. 

d) No trobar-se la persona física, els/les administradors/es de les societats 
mercantils o aquells que tinguin la representació legal d’altres persones 
jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació 
dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de 
l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Publiques, o 
tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa 
o a la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries. 

e) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es 
determini reglamentàriament. 

f) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament 
com a paradís fiscal. 

g) Trobar–se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament. 
h) No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la 

possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària. 

Signatura del sol·licitant o representant legal de l’entitat i segell 
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i) Si es tracta d’una de les agrupacions previstes a l’article 11.3 Llei 38/2003, 
General de Subvencions (entitats sense personalitat jurídica), trobar-se els seus 
membres en cap dels supòsits relacionats a les lletres a) a h). 

j) Si es tracta d’una associació, no trobar-se sotmesa en les causes  de prohibició 
previstes als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de 
març, reguladora del Dret d’Associació. 

k) Si es tracta d’una associació, que no s’ha suspès el procediment administratiu 
d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del 
disposat en l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució 
ferma, en virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent 
registre.  

l) Les prohibicions d’obtenir subvencions també afectaran a les empreses que 
siguin continuació o es derivin, per transformació, fusió o successió, d’altres 
empreses que hagin estat objecte de les esmentades prohibicions. 

 
2. Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol 

activitat, a altres àrees de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, o per la mateixa 
activitat a altres Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions 
següents: 

 

ENTITAT 
CONCEDENT 

ACTIVITAT PER 
LA QUAL ES 

SOL·LICITA LA 
SUBVENCIÓ 

IDENTIFICACIÓ 
DE LA 

CONVOCATÒRIA 
IMPORT 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
3. Que ES COMPROMET a comunicar a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en el 

moment de la justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta 
convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions per la mateixa activitat. 
 

4. Que ES COMPROMET a complir les condicions de la subvenció. 
 
I, perquè així consti, signo la present. 
 

A                                                       , a       de       de 20      
 
 

(Signatura del sol·licitant o representant legal i segell) 
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DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PEL PAGAMENT DE SUBVENCIONS. 
 
Dades del / de la titular 
 
NIF       Nom i Cognoms 
 ____________________________________    ____________________________________  
Adreça 
 _____________________________________________________________________________  
Codi Postal      Població 
 ____________________________________    ____________________________________  
 
Dades de compte de càrrec/Abonament 
 
Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi 
 _____________________________________________________________________________  
IBAN 
 
 
 
Codi entitat  Oficina núm.  D.C  C. Corrent o llibreta d’estalvi 
 
 
 
Adreça 
 _____________________________________________________________________________  
Codi Postal      Població    
 ____________________________________    ____________________________________  

Signatura i segell de l’ entitat 
 
 
 
 
Autoritzo el càrrec/abonament a aquest compte/llibreta d’estalvis, dels rebuts que al 
meu nom presenti l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Sant Fruitós de Bages, ............... de ..................................... de 2018 
 
Signatura del / de la titular 
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ANNEX 3 – Model de justificació de subvencions 
 

COMPTE JUSTIFICATIU AMB APORTACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA 

 

1. DADES DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA 

Activitat subvencionada       

Subvenció concedida       Import Justificat       

2. DADES DEL/DE LA BENEFICIARI/ÀRIA 

Nom o raó social       CIF       

Nom i cognoms signant  DNI       

Càrrec amb el què actua PRESIDENT 

 
DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT COMPTE JUSTIFICATIU: 

 
 Memòria de l’actuació (ANNEX A). 
 Memòria econòmica de l’activitat (ANNEX B). 
 Factures o altres documents equivalents en original o còpia compulsada. 
 Relació de despeses o inversions corresponents a la subvenció concedida 

(ANNEX C). 
 Relació d’altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb 

indicació d’import i procedència, o declaració de la seva inexistència (ANNEX D). 
 Declaració responsable sobre obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social i de compliment de l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
(ANNEX E). 
 
El/La sotasignant declara sota la seva responsabilitat: 
 

 Que l’import de la subvenció s’ha destinat íntegrament a finançar l’actuació 
per a la qual fou concedida. 

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses 
adjunta no s’ha inclòs l’IVA deduïble per l’entitat. 

 Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, conjuntament amb  altres fonts específiques de finançament de 
l’actuació, no supera el cost total de la mateixa. 

 Que els documents originals que justifiquen la realització i el cost de 
l’activitat, es troben arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages, i seran conservats per un període no inferior a 6 anys.  

 
        de                                     de 20     . 

 
 
 

ANNEX A 
 
 
  

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant i segell de l’entitat 
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MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ 

 

1. DADES DE L’ACTIVITAT 

Activitat 
Subvencionada 

 

 

2. DADES DEL/DE LA  BENEFICIARI/ÀRIA 

Raó social  

Nom i cognoms de qui 
subscriu 

 Càrrec  

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  CONCLUSIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sant Fruitós de Bages,         de                      de 20     . 
 
 
 
 
ANNEX B 
  

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant legal  i segell de l’entitat 
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Aquesta entitat aporta la documentació complementària dels apartats a) b) c) segons 
l’art. 22.2 del Reglament i el concordant de les respectives bases. 
 
a) Un exemplar de tota la propaganda o documentació escrita o gràfica relativa a 
l’activitat subvencionada. 
 

 
ADJUNTEU EXEMPLARS. 
 
 
 
 

 
b) Un balanç econòmic de l’activitat subvencionada, amb detall d’ingressos i 
despeses, incloent les diverses fonts de finançament rebudes. 
 

DESPESES INGRESSOS 

CONCEPTE IMPORT CONCEPTE IMPORT 

    Subv. Ajuntament   

    Altres subvencions   

    Altres ingressos   

    Recursos propis   

    Altres   

 TOTAL    TOTAL   

 
c) El nombre de participants d’acord amb el que disposa l’article 10.2 

 
 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS: _________________________ 
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CERTIFICO: 

 
Que les factures que s’adjunten a la present, quin import total és de 
________________ euros, pugen a un total de més del doble de la subvenció 
atorgada per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per l’exercici 2018 i han estat 
destinades a l’activitat per a la qual es sol·licitava l’ajut. 
 
I perquè així consti, a petició de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, lliuro aquesta 
certificació, a l’ordre i el vistiplau del president. 
 
Sant Fruitós de Bages, a …… de/d’ ……….…………………… de 2018 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS ANY 2018 

 

FACTURES 

Vist i plau, 

Signatura del President/a i segell de 

l’entitat 

Signat, 

El/La Secretari/a  
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Nom i cognoms de qui subscriu   Càrrec  DNI  

Nom entitat beneficiari/ària  CIF  

Pressupost total de l’activitat € 
Subvenció 
concedida 

€ Import justificat € 

 

 

Data  
factura  

Creditor/a 
 

NIF/CIF Concepte Import* 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total / suma i segueix  

 

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS ANY 2018 

ANNEX C 
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* Només es podrà incloure l’IVA que no sigui recuperable o compensable. 
 
                                                                                                    ,         de                                                   de 20     . 
 

  

Data  
factura  

Creditor/a 
 

NIF/CIF Concepte Import* 

     

     

     

     

     

     

     

     

Total / suma i segueix  

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant legal  i 

segell de l’entitat. 
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Nom i cognoms de qui 
subscriu  

 Càrrec  
DN
I 

 

Nom de l’entitat 
beneficiari/ària 

 
NI
F 

 

Pressupost total de 
l’activitat 

€ 
Subvenció 
concedida 

€ Import justificat € 

 
  

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS 

ALTRES INGRESSOS O SUBVENCIONS REBUDES AMB LA MATEIXA FINALITAT 

Concedent NIF/CIF Import 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Total  

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS ANY 2018 

 

ANNEX D 
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DECLARACIÓ D’INEXISTÈNCIA D’ALTRES INGRESSOS 

 
El/La sotasignant declara que no li ha estat concedida cap subvenció pública o privada, ni tampoc ha rebut cap ingrés de qualsevol naturalesa, amb la 
finalitat de finançar totalment o parcialment la mateixa activitat que ha estat objecte de subvenció per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (Si 
no es consignen altres ingressos s’entendrà signada la declaració de la seva inexistència). 
 
 

 
                                                                                                    ,         de                                            de 20     . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Signatura del/de la beneficiari/ària o representant legal i 

segell de l’entitat. 

 

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS ANY 2018 
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DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL I DE COMPLIMENT DE 
L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003, GENERAL DE SUBVENCIONS. 

 
 
Sant Fruitós de Bages, a ........ de/d’............................ de ........ 
 
 
En/Na .........................................................................., amb DNI ........................., actuant com a  President/a de l’entitat 
.................................................................., amb domicili a Sant Fruitós de Bages, carrer...................................,núm. .............., i CIF 
......................... 
 
DECLARO sota la meva responsabilitat que l’entitat que represento: 
 
Es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social.  
 
No es troba incursa en cap circumstància prevista a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el sentit 
de no haver estat objecte de cap resolució ferma de caràcter sancionador o bé d’haver-ne estat objecte i haver prescrit la sanció.  
 
I perquè consti, signo la present declaració en el lloc i data indicats a l’encapçalament.  
 
Signat 

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS ANY 2018 

 

ANNEX E 

 



  
 

 

 

 

Pàgina 137 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.org 

ANNEX 4 – Model de pròrroga de subvencions 
 

 

 
En/Na: __________________________________________________________________ 
 
President/a de l’entitat: _____________________________________________________ 
 
CIF:  ________________________     Telèfon: ______________________ 
 

 
 

 ACTIVITAT SUBVENCIONADA: _______________________________________ 
 

 IMPORT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA: ________________ euros. 
 
 
SOL.LICITA: 
 
Em sigui concedida una PRÒRROGA fins el 31 de gener de 2019, de la justificació de 
subvenció atorgada a l’entitat a dalt referenciada, pels següents motius: 

1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 

 
Sant Fruitós de Bages, a _____ de/d’_____________________ de 2018  
(signatura del / de la President/a) 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
  

SOL·LICITUD PRÒRROGA JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ANY 2018 
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ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 
S1 Sobre l’acceptació de subvenció concedida pel Consell Comarcal del Bages i 
contractació de personal (exp.   0284/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE L’ASSUMPTE 
A L’ORDRE DEL DIA :  

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. El 2 de febrer de 2018 es publiquen al BOPB les bases del Projecte Rubik del 
Consell Comarcal del Bages, consistent en ajudes econòmiques per a la inserció laboral 
de candidats en situació de vulnerabilitat social, mitjançant contractació directa dels 
ajuntaments que ho sol·licitin. L’ajut consisteix en una aportació econòmica de 
3.172,00€, per cada ajuntament que presenti, almenys, una contractació de 
25h/setmana durant 6 mesos, i fins a un màxim de dues ofertes de treball. 
 
Segon. El 26 de febrer de 2018 l’Ajuntament presenta la sol·licitud al Consell Comarcal 
del Bages (registre de sortida  S/000102-2018), que inclou una oferta laboral i 
declaració responsable. 
 
Tercer. El 21 de març de 2018, el Consell Comarcal del Bages comunica (registre 
d’entrada 2018-E-RC-1836) la resolució del Consell Comarcal del Bages sobre 
l’atorgament a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages d’una subvenció de 3.172,00€, el 
pagament de la qual resta condicionat a la presentació al registre del Consell comarcal 
del Bages,  dels contractes laborals, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar 
de l’endemà de la comunicació. 
 
Quart. Vist l’informe del departament de RRHH del dia 20 de febrer de 2018 amb el cost 
d’una contractació, sent un total de 13.305,93€. 
 
Cinquè. Atès que mitjançant modificació de crèdit 6/2018 s’ha incorporat al pressupost 
vigent la subvenció emmarcada dins del “Projecte RUBIK del Consell Comarcal del 
Bages 2018, RUBIK 4.” 
 
Sisè. El 06 de d’abril de 2018, la Treballadora social municipal emet informe favorable a 
la contractació d’una persona usuària dels serveis socials bàsics de Sant Fruitós de 
Bages i amb situació de vulnerabilitat econòmica, amb perfil Oficial de 2ª de Brigada 
d'Obres Municipal. 
 
Setè.- Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 

-Òrgan delegant: Alcalde 
-Data de delegació: 18 de juny de 2015 
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-Número de decret: 2015-0480 
-Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 

 
S’ACORDA: 

 
PRIMER. Acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Bages de 3.172,00€ 
 
SEGON. Formalitzar el contracte laboral per obra o servei determinat que es detalla: 
 
 

NOM: **** 
DNI: 39311493P 
CATEGORIA: Oficial de 2ª de Brigada d'Obres Municipal. 
DURACIÓ: 6 mesos, amb inici durant el mes d’abril. 
JORNADA: 37,5 hores setmanals 

 
TERCER. Presentar el contracte al registre del Consell Comarcal del Bages. 
 
QUART. Comunicar aquest acord a les Àrees d’Intervenció i Recursos Humans. 
 
CINQUÈ. 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 administratiu 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. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S2 Subvenció programa complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 
del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (exp. 0307/2017) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE L’ASSUMPTE 
A L’ORDRE DEL DIA :  
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Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer.- D’acord amb la proposta presentada pel Regidor de Promoció Econòmica, de 
data 3 d’abril, donada la necessitat de l’Ajuntament a reforçar les tasques administratives, 
es proposa realitzar els tràmits oportuns per continuar desenvolupant el Programa de 
Promoció de l’Ocupació del 2018 a fi de seleccionar un lloc d’auxiliar administratiu, per un 
període de 6 mesos, en el marc del “Programa Complementari de forment de l’ocupació 
local 2017-2018 del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Segon.- D’acord amb la proposta és voluntat d’aquest Ajuntament incorporar mitjançant 
nomenament interí un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va subjecte a l’execució de 
programa temporal de 6 mesos, en una jornada laboral de 25 hores setmanals.  
 
Tercer.- Donat que s’ha de regular la convocatòria de selecció per al lloc de treball de 
l’esmentat programa, es fa necessària l’aprovació d’unes bases reguladores del procés 
per cobrir el lloc de treball d’auxiliar administratiu/va inclòs en el Pla de Promoció de 
l’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 2018, emmarcat dins del “Programa 
Complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018 del Pla de Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- Atès que mitjançant modificació de crèdit  s’ha incorporat al pressupost vigent la 
subvenció emmarcada dins del “Programa Complementari de foment de l’ocupació local 
2017-2018 del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona 
per tal de tenir crèdit adequat i suficient per procedir al nomenament interí. 
 
Cinquè.  La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: L’Alcalde 
- Data delegació: 18/06/2015 
- Numero Decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 30 de juliol de 2015  

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores del procés selectiu i la convocatòria 
per cobrir el lloc de treball inclòs en el Pla de Promoció de l’Ocupació de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages 2018. 
 
Segon.- Publicar les esmentades bases al BOPB, a la web municipal, al tauler d’anuncis i 
fer-ne tramesa als representants sindicals i comunicar el present acord a l’Àrea 
d’Intervenció i Tresoreria i a l’Àrea de RRHH. 
 
Tercer.- 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. 

 
 
BASES PER A LA CONVOCATÒRIA D’UN LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/VA INCLÒS EN EL PLA DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 2018 

 
1. OBJECTE 
 
L’Objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de selecció d’un/a treballador/a 
amb perfil d’auxiliar administratiu/va, per donar suport a diferents àrees de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages emmarcat dins del “Programa Complementari de foment de 
l’ocupació local 2017-2018 del Pla de Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la 
Diputació de Barcelona aprovat a la Junta de Govern Local en data 06.03.2017. 
La persona seleccionada serà incorporada mitjançant nomenament interí subjecte a 
l’execució de programa temporal de 6 mesos per a la realització del projecte que 
s’especifica en l’annex I a les presents bases.  
 
2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 
 
Les persones interessades a participar en la convocatòria han de complir els requisits 
següents: 
Generals:  

 Haver complert els 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa. 

 Estar aturat o desocupat i Inscrit al Servei d’Ocupació de  Catalunya  com a 
demandant d’ocupació. 

 No estar donat d’alta a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al 
TRLGSS. 

 No haver participat en cap Pla d’Ocupació durant el  2017. 

 No haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de funcions 
públiques, ni haver estat separat per resolució disciplinària ferma, del servei de cap 
administració pública. 

 Acceptar l’assistència a formació i  tutories ja sigui dins o fora de l’horari 
laboral durant el període de contractació. 

Específics: 
Els que es detallen a l’annex I d’aquestes bases, (titulació / formació requerida per al lloc 
de treball i/o experiència en el lloc de treball demostrable mitjançant documentació 
acreditativa com ara titulacions, contractes de treball, informe de vida laboral). 
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3. PERFIL PROFESSIONAL I NOMBRE D’EFECTIUS QUE ES CONVOQUEN. 
 
 

CATEGORIA PLACES PROJECTE 

Auxiliar Administratiu/va 1 Millorem serveis – reforç diverses àrees 

 
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es reserva el dret de modificar els perfils 
demanats, en cas que quedi deserta la plaça sol·licitada. 
 
4. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS. 
 
Les persones interessades en participar en la convocatòria hauran d’emplenar la 
sol·licitud de participació que poden trobar al taulell d’informació de l’Ajuntament i a la web 
municipal www.santfruitos.cat, i presentar-la juntament amb la documentació següent: 

 Document acreditatiu de la identitat (DNI/NIE/passaport). 

 Currículum vitae actualitzat. 

 Acreditació d’estar a l’atur i inscrit/a com a Demandant d’Ocupació No Ocupat 
(DONO). 

 Informe de la vida laboral actualitzat 2018. 

 Acreditació de la titulació acadèmica i/o altres formacions complementàries 
realitzades. 

 Documentació acreditativa de criteris socioeconòmics i familiars, si s’escau (família 
monoparental, família nombrosa, membre de la unitat familiar amb un grau de 
dependència).  

 Llibre de família. 
Lloc de presentació: 
Al registre general de l’Ajuntament: Carretera de Vic, 35-37 o a les dependències de l’Àrea 
de Serveis Socials. 
 
Data màxima de presentació: 27 abril de 2018 
 
5. FASES I ÒRGAN DE SELECCIÓ 

 
Prova escrita/Prova pràctica. S’efectuarà una prova relacionada amb les tasques 
pròpies del lloc de treball, encaminada a valorar els coneixements i competències dels 
candidats en relació al lloc de treball. 
La puntuació d’aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts i tindrà caràcter  eliminatori, 
obtenint el resultat de NO ADMÈS/A les persones aspirants que no obtinguin una 
puntuació mínima de 5. 
 
Valoració curricular. Aquesta fase serà realitzada per tots els aspirants admesos, 
consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats per les persones participants en 
la sol·licitud, fins a un màxim de 5 punts. 
 
a) Per experiència professional relacionada amb el lloc de treball, fins un màxim de 2 

punts, a raó de 0,50 punts per cada sis mesos complets. 
b) Per cursos formatius relacionats amb el lloc de treball fins  a un màxim de 2 punts: 

a. D’una durada  fins a 20 hores: a raó de 0,10 punts cadascun 
b. D’una durada fins a 40 hores: a raó de 0,20 punts cadascun 
c. D’una durada fins a 60 hores: a raó de 0,30 punts cadascun 

http://www.santfruitos.cat/


  
 

 

 

 

Pàgina 143 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.org 

d. D’una durada superior a 60 hores: a raó de 0,40 punts cadascun 
c) Càlcul criteris socioeconòmics i familiars, fins a 1 punt. 

a. Família monoparental: 0,50 punts 
b. Família nombrosa: 1 punt 
c. Membre de la unitat familiar amb un grau de dependència: 0,50 
d. Tenir a càrrec menors d’edat: 0,25 punts. En el cas que no s’hagi 

puntuat en els tres primers supòsits anteriors. 
 
Entrevista personal. Aquesta fase serà realitzada per tots els aspirants que hagin 
superat la prova escrita. A l’entrevista es plantejaran qüestions relacionades amb la 
trajectòria laboral i acadèmica de les persones aspirants admeses. Fins a 5 punts. 
 
Es valorarà: 

 Itinerari laboral seguit per l’usuari des de què està a l’atur: formació, obtenció de 
carnets professionals, cursos organitzats per l’Ajuntament. 

 Persona amb itinerari de recerca de feina activa al SLO, mitjançant assistència al 
club de feina. 

 Actuacions realitzades a partir de les propostes que se li hagin fet des de les àrees 
de Serveis Socials i Ocupació. 

 Experiència i capacitació laboral en la feina a desenvolupar. 

 El grau de disposició de les competències pròpies del perfil necessari per a la feina 
a desenvolupar, així com l’experiència i formació aportada. 

 
Òrgan de selecció: 
El tribunal qualificador es constituirà per valorar les sol·licituds presentades, per aplicar els 
barems establerts en aquestes bases i per la realització de l’entrevista personal.  
 
Estarà format per les següents persones: 

- President, o llur suplent. 
- Vocals: 2 membres designats per l’Alcaldia de l’Ajuntament amb titulació igual, 

equivalent o superior a l’exigida per a l’accés al lloc de treball de la convocatòria, o 
llurs suplents.  

- Secretari: un/a funcionari/a de la Corporació, o llur suplent.  
 
6. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS I INICI DEL PROCÉS       
SELECTIU. 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es revisaran els requisits d’accés i la 
documentació aportada i s’aprovarà la llista provisional de persones admeses i excloses 
en el termini màxim de 10 dies. La llista provisional es publicarà a la pàgina web i al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament. En aquesta llista s’indicarà la data, hora i lloc de 
realització de la prova escrita. 
 
Una vegada iniciat el procés selectiu, tots els anuncis es publicaran al tauler d’anuncis i a 
la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
7. NOMENAMENT INTERÍ I CONDICIONS DE TREBALL. 
 
La persona seleccionada s’incorporarà mitjançant nomenament interí subjecte a l’execució 
de programa temporal de 6 mesos, incorporant-se a partir de maig. Prèviament al 
nomenament la persona seleccionada haurà d'acreditar que es troba a l’atur. 
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La jornada laboral correspon  a 25 hores setmanals. 
 
ANNEX I: PERFIL SOL·LICITAT 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA. MILLOREM SERVEIS-REFORÇ DIVERSES ÀREES 
 
Es realitzarà un nomenament com a funcionari interí subjecte a l’execució de programa 
temporal, consistent en donar suport administratiu a les diferents àrees municipals. 
 
Els requisits de perfil que han de complir les persones interessades per poder optar al 
lloc  de treball són els següents: 
 

 Titulació: graduat escolar, ESO. 

 Experiència: tasques administratives, contacte telefònic, arxiu, coneixements d’ 
informàtica, etc. 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S3. Adjudicació del contracte mixt pel subministrament i muntatge d’una instal·lació 
solar fotovoltaica en règim d’autoconsum a tres equipaments municipals de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, i el servei de manteniment preventiu i 
correctiu amb garantia total. (EXP. 1600/2017) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE L’ASSUMPTE 
A L’ORDRE DEL DIA :  

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. La Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de desembre de 2017, va aprovar 
la convocatòria, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
únic criteri de valoració (preu més baix) i tramitació ordinària, pel subministrament i 
muntatge d’una instal·lació solar fotovoltaica, en règim d’autoconsum, a tres equipaments 
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municipals de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (edifici Ajuntament; biblioteca; Nexe-
centre cívic), així com el servei de manteniment preventiu i correctiu amb garantia total. 
 
Segon. En data 12 de gener de 2018 es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant, per tal que els interessats presentessin les seves proposicions. 
 
Tercer. Atès que durant els quinze dies següents a l’anunci de licitació al perfil del 
contractant, es van presentar les proposicions que consten en l’expedient. 
 
Quart. En data 5 de febrer de 2018, es va reunir la mesa de contractació, en la qual es va 
procedir a l’obertura dels sobres 1 i 3. De les ofertes presentades, i en aplicació de la 
fórmula establerta en el plec de clàusules administratives particulars, es va obtenir el 
següent resultat: 
 

  
 
Cinquè. A la vista de la documentació aportada per part dels licitadors, la mesa de 
contractació va acordar donar trasllat als serveis tècnics municipals les ofertes 
presentades, les quals contenen l’estudi econòmic desglossat per partides. I en cas de no 
acreditar-se es requeriria a les empreses incurses en temeritat la pertinent justificació 
complementaria d’acord amb el TRLCPSP. En aquest sentit, en data 27 de febrer de 
2018, l’enginyer municipal emet informe del qual se’n desprèn que cal sol·licitar a aquests 
licitadors un seguit de documentació. 
 
Sisè. En data 14 de març de 2018 amb registres d’entrada E/001357-2018 i E001354-
2018 les empreses Greening Ingenieria Civil y Ambiental SL i Energía, Innovacion y 
Desarrollo Fotovoltaico SL, han presentat la documentació requerida, la qual és estudiada 
per l’enginyer municipal, i és considerada correcta. En relació a les empreses Wattenergia 
SL i Alterna Recursos Energètics SL, no han presentat els aclariments sol·licitats. 
 
Setè. En l’informe emès per l’enginyer municipal de data 22 de març de 2018, del qual es 
desprèn que la documentació  presentada per les empreses Greening Ingenieria Civil y 
Ambiental SL i Energia, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico SL es considera coherent i 
correcte. 
 
Vuitè. En data 23 de març de 2018, la mesa de contractació proposa excloure a les 
empreses Alterna Recursos Energètics SL i Wattenergia SL, per no haver presentat la 
documentació complementaria justificativa requerida. També es proposa elevar a la Junta 
de Govern Local, la proposta d’adjudicació del contracte de referència a favor de 
l’empresa Greening Ingenieria Civil Ambiental, SL. 

N. Oferta EMPRESA
Oferta 

subministrament

Oferta 

manteniment 

Prev i Corr

Puntuació oferta 

subministrament 

(IVA exclòs)

Puntuació oferta 

servei mantenim 

prev i corr (IVA 

exclòs)

TOTAL

1  Instalsud 2007, SL 99.506,65 €          1.290,00 €             31,11 12,74 43,85

2 Greening Ingenieria Civil y Ambiental, SL 69.653,17 €          600,00 €                 80,00 20,00 100,00

3 Tecniber Energia i Serveis SL 99.131,00 €          1.750,00 €             31,73 7,89 39,62

4  Elèctrica Pintó, SL 117.671,98 €        2.450,00 €             1,37 0,53 1,89

5 ISTEM, S.L.U. 109.066,55 €        2.211,93 €             15,46 3,03 18,49

6 Azimut 360 SCCL. 117.208,07 €        2.475,00 €             2,13 0,26 2,39

7 Wattenergia, SL 78.868,90 €          1.344,00 €             64,91 12,17 77,08

8  Alterna Recursos Energètics SL 77.000,00 €          1.000,00 €             67,97 15,79 83,76

9 Klitec Global Network SA 118.506,34 €        2.500,00 €             0,00 0,00 0,00

10 Energia, Innovacion y Desarrollo Fotovoltaico SL 75.526,27 €          612,00 €                 70,38 19,87 90,26

11 Suplà SL 105.482,30 €        1.540,00 €             21,33 10,11 31,43

12 TFM Energia Solar Fotovoltaica, SA 100.224,88 €        1.900,00 €             29,94 6,32 36,25
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Novè. En data 27 de març de 2018, la instructora del procediment ha requerit a l’empresa 
Greening Ingenieria Civil y Ambiental SL, perquè presenti la documentació establerta en 
l’article 151.2 del TRLCSP, i clàusula 4.7 del DCPCAP.  
 
Desè. En data 6 d’abril de 2018 l’empresa Greening Ingenieria Civil y Ambiental SL, ha 
presentat la documentació requerida acreditant la seva solvència tècnica, econòmica i la 
garantia definitiva. 
 
Onzè. Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
- Òrgan delegant: Alcalde  
- Data de la delegació: 18 de juny de 2015 
- Data de la publicació al BOP de la delegació: 3 de juliol de 2015 

 
ACORDS: 
 
Primer. Excloure a les empreses Alterna Recursos Energètics SL i Wattenergia, SL, del 
procediment de licitació de referència, per no haver presentat la documentació 
complementaria justificativa requerida. 
 
Segon. Aprovar, de conformitat amb el disposat en l’article 151.1 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, la classificació de les proposicions presentades a la licitació 
referida:   
 

1. Greening Ingenieria Civil y Ambiental, SL 
2. Energia, Innovacion y Desarrollo Fotovoltaico SL 
3. Instalsud 2007, SL 
4. Tecniber Energia i Serveis SL  
5. TFM Energia Solar Fotovoltaica, SA 
6. Suplà SL 
7. ISTEM, S.L.U. 
8. Azimut 360 SCCL. 
9. Elèctrica Pintó, SL 
10. Klitec Global Network SA 

 
Tercer. Adjudicar a l’empresa Greening Ingenieria Civil y Ambiental SL, amb CIF 
B18967729 el contracte mixt pel subministrament i muntatge d’una instal·lació solar 
fotovoltaica en règim d’autoconsum a tres equipaments municipals de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages (edifici Ajuntament; Biblioteca; Nexe-centre cívic) i el servei de 
manteniment preventiu i correctiu amb garantia total. 
 
Quart. Aprovar les següents despeses del contracte pel que fa a la prestació de 
subministrament i muntatge de les instal·lacions solar fotovoltaica per l’import de 
69.653,17 €, més 14.627,17 € corresponent al 21% d’IVA, sent un total de 84.280,34 € 
(21% IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 920 63317 plaques 
fotovoltaiques autoconsum edificis municipals. Pel que fa a la prestació de servei de 
manteniment integral amb garantia total per import 2.400,00 € més 504,00 € corresponent 
al 21% d’IVA, sent un total de 2.904,00 € (21% d’IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 22 920 21203, amb el següent desglòs, i condicionat pel que fa als 
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exercicis 2017 a 2020 a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 
l’exercici corresponent: 
 

 242,00 € euros (IVA inclòs 21%) amb càrrec a l’aplicació 22 920 21203 del pressupost 
2018. 

 726,00 € euros (IVA inclòs 21%) amb càrrec a l’aplicació 22 920 21203 del pressupost 
2019. 

 726,00 € euros (IVA inclòs 21%) amb càrrec a l’aplicació 22 920 21203 del pressupost 
2020. 

 726,00 € euros (IVA inclòs 21%) amb càrrec a l’aplicació 22 920 21203 del pressupost 
2021. 

 484,00 € euros (IVA inclòs 21%) amb càrrec a l’aplicació 22 920 21203 del pressupost 
2022. 

 
Cinquè. Requerir a l’empresa Greening Ingenieria Civil y Ambiental, SL, per tal de 
procedir a la formalització del contracte, en document administratiu en la data que es 
fixarà per la instructora del procediment. 
 
Sisè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al perfil del 
contractant i al registre públic de contractes. 
 
Setè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i resta d’empreses que han 
presentat oferta, als serveis tècnics municipals, i a la intervenció-tresoreria. 
 
Vuitè. Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi al a 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 a dret. 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
S4  Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores per la selecció i 
provisió d’una plaça i lloc de treball de netejador/a mitjançant contracte de relleu 
per jubilació parcial de la seva ocupant. (exp. 0474/2018) 
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VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE L’ASSUMPTE 
A L’ORDRE DEL DIA :  

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer.- D’acord amb la instància presentada per la treballadora de l’Ajuntament Sra. 
Maria Jesús Caballero Romero, netejadora de l’Ajuntament (RE 1240 de 06.03.2018), en 
el que sol·licita poder-se jubilar parcialment. 
 
Segon.- Vist l’informe de l’arquitecte tècnic – encarregat de la brigada mitjançant el qual 
posa de manifest d’iniciar els tràmits oportuns per cobrir la jubilació parcial de la 
treballadora esmentada anteriorment, per tal que quedi cobert el 100% del servei i aquest 
no es vegi afectat. 
 
Tercer.- Vist l’informe de la Tècnica de Recursos Humans.  
 
Quart.- D’acord el que estableix l’article 12. 6) i 7) del Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de l’estatut dels treballadors. L’article 166 de la 
Llei General de Seguretat Social, en relació a la jubilació parcial i al contracte de relleu. 
 
Cinquè.- S’han elaborat les corresponents bases per tal de regular el procés selectiu per 
cobrir una plaça i lloc de treball d’encarregat de manteniment i edificis municipals, 
mitjançant un contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant. El sistema de 
selecció dels aspirants s’efectuarà pel procediment de concurs, consistent en una prova 
de català i valoració de mèrits, per garantir la publicitat i concurrència de les persones 
interessades en ocupar de forma interina aquest lloc de treball, de conformitat amb els 
articles 11, 55, 60 i següents del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic i article 19 del Decret 
214/90, de 30 de juliol, pel que s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats 
locals. 
 
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de Decret: 480 
- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria i les base per a la selecció i provisió d’una plaça i lloc de 
treball de netejador/a, mitjançant un contracte de relleu, per jubilació parcial de la seva 
titular. 
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Segon.- Conclòs el procés selectiu es declararà, de forma simultània, la jubilació parcial 
de la treballadora Sra. Maria Jesús Caballero Romero amb DNI 39.317.201-N. Aquesta 
reduirà la seva jornada actual en un 75%, distribuint-se la jornada restant del 25% segons 
les necessitats del servei. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada, a l’arquitecte tècnic municipal – 
encarregat brigada d’obres, a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria i als representants del 
personal laboral. 
 
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. 
 

 
BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA SELECCIÓ I PROVISIÓ 
D’UNA PLAÇA I LLOC DE TREBALL DE NETEJADOR/A MITJANÇANT UN 
CONTRACTE DE RELLEU PER JUBILACIÓ PARCIAL DEL SEU OCUPANT. 

 
Primera.- Objecte de la convocatòria. 
 
És objecte d’aquesta convocatòria la selecció i provisió d’una plaça i lloc de treball de 
netejador/a mitjançant la celebració de contracte de relleu per la jubilació parcial de la 
treballadora que l’ocupa. La plaça està inclosa dins de la plantilla de personal laboral de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, enquadrada dins el grup de classificació E. 
 
El sistema de selecció dels aspirants s’efectuarà pel procediment de concurs consistent 
en una prova de català i valoració de mèrits. 
 
Condicions de treball de la plaça objecte de la convocatòria: 
 

 Tipus de contracte: contracte de relleu per jubilació parcial del seu ocupant, 
d’acord amb les condicions i característiques que la normativa requereix (aquest 
tipus de contracte s’ha de concertar amb un/a treballador/a que estigui inscrit com 
aturat a l’Oficina d’Ocupació o que tingui concertat amb l’empresa un contracte de 
durada determinada). 

 Jornada: 75% 

 Incorporació prevista: maig 2018. 

 Data de finalització del contracte: 21.04.2022. 
 
Les funcions bàsiques i específiques a desenvolupar són les següents: 
 

 Escombrar, fregar, passar la mopa, treure la pols i deixar, en general, en 
condicions d’ús els espais que tingui assignats. 

 Netejar els lavabos a fons amb els productes adients. 
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 Netejar el mobiliari, radiadors, vidres, cortines i equipaments diversos del centre 
corresponent. 

 Escombrar i fregar patis, accessos, passadissos i qualsevol tipus d’espais dels 
centres on presten el seus serveis. 

 Tenir cura, en el seu cas, de les plantes instal·lades al centre corresponent. 

 Recollir i endreçar estris i objectes que fan servir els usuaris dels centres en les 
seves activitats. 

 Obrir i tancar portes, finestres, sistemes de calefacció, etc. 

 I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 
 
Base segona.- Requisits dels aspirants i drets d’examen. 
 
Per prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants reuneixin, en la 
data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, les condicions fixades a 
l’article 71 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de  personal 
al servei de les entitats locals (en endavant RPEL), amb les següents especificacions: 
 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió 
Europea o d’aquells estats membres, que en virtut de tractats internacionals 
celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure 
circulació de treballadors, sempre amb els termes i d’acord amb l’article 57 del Reial 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’estatut bàsic de l’empleat públic.   
 

b) Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa. 
 

c) Acreditar coneixements de llengua catalana (certificat de nivell A bàsic A2). 
 
Els aspirants hauran de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds còpia 
compulsada de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de 
coneixements de llengua catalana del nivell exigit per la Secretaria de Política 
Lingüística. 
 
Els aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua 
catalana exigits hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua 
catalana, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d’apte/a o no 
apte/a. 
 
També estan exempts de fer la prova de català els aspirants que hagin participat i 
obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la 
mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix 
nivell o superior. 
 
L’acreditació documental a l’efecte de l’exempció també es pot fer fins abans de 
l’hora assenyalada per a l’inici de la prova de coneixements de llengua catalana, 
aportant davant la Tècnica del Consorci de Normalització Lingüística l’original i una 
fotocòpia de la documentació esmentada. 
 

d) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni 
haver estat separat/da o acomiadat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de 
qualsevol de les administracions públiques. 
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e) No trobar-se comprès en cap de les causes d’incompatibilitats o incapacitat 

previstes en la legislació vigent aplicables al personal de l’Administració Local. 
 

f) No patir cap malaltia o defecte, físic o psíquic incompatible amb el servei. 
 

g) Estar inscrit com a demandant d’atur en el Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
Base tercera.- Presentació d’instàncies. 
 
1. El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la 
publicació d’un anunci informatiu al Butlletí Oficial de la Província i a la web municipal, en 
qualsevol de les formes que determina l’article 16.4 de la 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 
Igualment, les instàncies es podran presentar per correu. En aquest cas, s’haurà de 
justificar la data d’imposició de l’enviament a l’Oficina de Correus i anunciar a l’Ajuntament 
la remissió de la instància mitjançant correu electrònic (rrhh@santfruitos.cat) o per fax 
(938760486), en el mateix dia i, en tot cas, abans no acabi el termini de presentació 
d’instàncies. 
 
2. Els/les aspirants discapacitats/des han de fer constar en la instància aquesta condició, 
així com les adaptacions que sol·liciten per a la realització de les proves. 
 
3. Per tal de ser admès/esa en les proves selectives, a la instància s’haurà de manifestar 
que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona de la 
convocatòria, adjuntant-se alhora degudament compulsats els documents següents: 
 

 Fotocòpia autenticada del DNI. 

 Fotocòpia autenticada del certificat de la Direcció General de Política Lingüística, o 
equivalent, corresponent al nivell A2 (nivell bàsic), de coneixement de català. 

 Currículum Vitae, adjuntant la documentació corresponen per tal de ser valorada a 
la fase de concurs. 

 Resguard dels drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la 
presentació de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin 
admesos a examen per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la 
convocatòria. El pagament es farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del 
Banc de Sabadell o mitjançant gir postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la 
instància el  número i data de lliurament. S’aplicarà una bonificació del 50% (5 
euros) per aquells/es aspirants que acreditin la condició d’aturat inscrits al Servei 
d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica com fer l’ingrés al caixer. 

 
No podran valorar-se els mèrits al·legats que no siguin justificats documentalment. El fet 
de relacionar els cursos com a mèrits al·legats, sense justificar-los amb la sol·licitud, no 
obrirà un termini de subsanació. 
 
Per a una millor valoració i acreditació dels mèrits al·legats en la fase de concurs, i pel que 
fa referència a l’experiència professional, seria convenient que els aspirants presentessin 
còpia dels contractes de treball, nomenaments i/o nòmines, a on figuri la categoria 

mailto:rrhh@santfruitos.cat
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professional, i còpia del certificat de vida laboral expedit per l’INSS, per a acreditar la 
durada dels contractes de treball. 
 
 
Base quarta.- Admissió dels aspirants. 
 
Acabat el termini de presentació d’instàncies, dins del termini màxim d’un mes, l’Alcaldia 
aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que es farà pública en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, concedint-se 10 dies hàbils per 
esmenar els defectes. Les reclamacions presentades s’acceptaran o rebutjaran a la 
resolució aprovatòria de la llista definitiva d’admesos i exclosos, que es farà pública al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal, dins el termini màxim de 30 dies 
següent a la finalització del termini per a la presentació de reclamacions. 
 
Cas de no presentar-se reclamacions, la llista provisional d’admesos i exclosos es 
considerarà elevada a definitiva sense necessitat de nova publicació. 
 
A la mateixa Resolució s’establirà la designació nominal del Tribunal i es determinarà el 
lloc, la data i hora de constitució del Tribunal Qualificador i de començament de les 
proves. 
 
Base cinquena. Tribunal qualificador. 
 

1. El Tribunal Qualificador estarà format per: 
 

- President, o llur suplent. 
- Vocals: 3 membres designats per l’Alcaldia de l’Ajuntament o d’altra administració 

local amb titulació igual, equivalent o superior a l’exigida per a l’accés al lloc de 
treball de la convocatòria, o llurs suplents. 

- Secretari: un/a funcionari/a de la Corporació, o llur suplent. 
 
La designació nominal dels membres del Tribunal, i la dels seus suplents, es publicarà al 
taulell d’anuncis de la Corporació, juntament amb la llista provisional d’admesos/es i 
exclosos/es. 
 

2. El Tribunal Qualificador pot disposar la incorporació d’assessors/es especialistes i 
personal de suport, amb veu però sense vot, perquè col·laborin en totes o algunes 
de les proves o exercicis d’acord amb les respectives especialitats tècniques. 

 
3. Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir i els i les aspirants 

podran recusar-los quan concorrin alguna de les circumstàncies previstes a l’article 
23 i 24 de la Llei 40/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 
Base sisena. Inici i desenvolupament del procés de selecció. 
 
Els/les aspirants seran convocats/des en crida única, llevat de casos de força major 
justificats i apreciats lliurament pel Tribunal. 
 
Prova de llengua catalana 
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De caràcter obligatori i eliminatori per a tots aquells que  no acreditin documentalment els 
coneixements del nivell de català, d’acord amb el que es disposa a la base 2a de les 
presents bases. La puntuació serà apte/no apte; i els aspirants declarats no aptes seran 
exclosos del procés selectiu. 
 
FASE DE CONCURS 
 
Valoració de mèrits: 
 
Consistirà en la valoració dels mèrits dels aspirants degudament acreditats, mitjançant la 
presentació de la documentació acreditativa (original o fotocòpia compulsada) d’acord 
amb el següent barem: 
 

a. Experiència professional: 
 

1) Per serveis prestats a l’Administració pública local relacionats directament amb les 
funcions del lloc de treball: 0,50 punts/any treballat, havent-se de puntuar el temps 
inferior o superior a 1 any de forma proporcional. 

2) Per serveis prestats a qualsevol altra Administració pública relacionats directament 
amb les funcions del lloc de treball: 0,40 punts/any treballat, havent-se de puntuar 
el temps inferior o superior a 1 any de forma proporcional. 

3) Per serveis prestats al sector privat relacionats directament amb les funcions del 
lloc de treball: 0,25 punts/any treballat, havent-se de puntuar el temps inferior o 
superior a 1 any de forma proporcional. 

 
Per tal d’acreditar correctament l’experiència professional i als efectes de còmput del 
temps treballat, caldrà obligatòriament que de la documentació presentada es desprengui 
les dades següents: data de l’alta i de baixa o bé acreditació de què encara es treballa, 
tipus de tasques realitzades i categoria professional. Per tant, es recomanable presentar 
un informe de vida laboral, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social 
juntament amb el contracte o presa de possessió, i certificat o informe on s’acrediti el 
temps treballat i les tasques realitzades. 
 
La puntuació màxima en aquest apartat és de 10 punts. 
 
ENTREVISTA PERSONAL 
 
El Tribunal, si ho creu oportú, podrà convocar les persones aspirants a una entrevista per 
tal de valorar les característiques personal d’adequació a la plaça a cobrir. En el cas de 
realitzar-se, es valorarà fins a un màxim de 3 punts. 
 
Base setena. Llista d’aprovats/des i presentació de documents. 
 

1. Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà pública en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’ajuntament la relació 
d’aprovats/des per odre de puntuació final. 

 
2. L’aspirant proposat/da per la seva contractació haurà de presentar al Registre 

General de l’Ajuntament, en el termini màxim de deu dies naturals a partir de 
l’endemà de l’exposició de la llista d’aprovats/des i sense previ requeriment, els 
documents següents: 
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- Declaració responsable de no trobar-se inhabilitat per l’exercici de càrrec públic i 

no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’administració 
pública. 

- Declaració responsable de no trobar-se sotmès a alguna de les causes 
d’incompatibilitats previstes a la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques. 

- Certificat mèdic de no patir cap malaltia o defecte psíquic o físic, que impedeixin el 
normal exercici de la funció. 

- Acreditació d’estar inscrit al SOC com a  sol·licitant d’ocupació.  
 

3. Els/les aspirants que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no 
presentin la documentació, o de l’examen de la qual es comprovi que no 
compleixen algun dels requisits assenyalats a la base segona no podran ser 
contractats i restaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la 
responsabilitat en què haguessin pogut incórrer per falsedat a la seva instància. 

 
 
Base vuitena. Borsa de treball. 
 

1. Es constituirà una borsa de treball per a cobrir temporalment per vacant o per 
substitució per un termini de dos anys. 
 

2. La borsa de treball restarà constituïda definitivament per aquells aspirants que 
hagin superat el concurs. La posició dins l’esmentada borsa de treball vindrà 
donada per la puntuació final assolida en el procés selectiu (valoració de mèrits). 

 
3. Un cop elaborada, es penjarà al taulell d’anuncis i a la web municipal i el servei de 

Recursos Humans en facilitarà còpia a les persones interessades que la demanin. 
 

4. En cas d’empat a la suma de punts, el Tribunal realitzarà un sorteig que estableixi 
l’ordre i es farà constar a l’acta corresponent. 

 
5. Si en el moment que es produeixi la necessitat d’incorporar personal de la borsa 

de treball, els responsables de la contractació ho estimen oportú, podran mantenir 
una entrevista per tal d’assegurar la idoneïtat de la personal al lloc a cobrir. 

 
Base novena. Contractació i període de pràctiques o prova. 
 

1. Exhaurit el termini de presentació de documents, l’Alcaldia de l’Ajuntament 
aprovarà la contractació de l’aspirant proposat/da pel Tribunal en el termini d’un 
mes, indicant-se en aquest la data d’incorporació al servei de l’Ajuntament i 
notificant-se la resolució a l’interessat/da. 

 
2. L’aspirant que injustificadament no s’incorpori al servei de l’Ajuntament en la data 

establerta, perdrà tots els drets derivats del procés de selecció. 
 

3. Període de prova. S’estableix un període de prova de dos mesos, finalitzat el qual, 
en cas de no superar-se, suposarà l’extinció de la relació laboral amb l’Ajuntament. 

 



  
 

 

 

 

Pàgina 155 de 156 
 

Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.org 

4. El període de prova forma part del procés selectiu i, si d’acord amb els informes 
avaluatius, algú no el superés, perdria tots els drets derivats de la convocatòria 
cridant-se en les mateixes condicions a la/les persona/es que en segueixen en 
l’ordre de puntuació, sempre que hagin superat el procediment de selecció i no 
hagin obtingut plaça. 

 
5. Si finalment el candidat/a proposat/ada no arribés a incorporar-se al servei de 

l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ja sigui per renúncia o per qualsevol altra 
causa, llevat de supòsits de força major, perdrà tots els drets derivats del procés 
de selecció i l’Alcaldia formularà proposta a favor de l’aspirant aprovat/da que hagi 
obtingut la puntuació més alta i tingui cabuda en les places convocades com a 
conseqüència de l’esmentada anul·lació. 

 
Base desena.- Incidències. 
 
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es puguin originar 
durant el desenvolupament del procés de selecció. 
 
Base onzena.- Taula d’avaluació documental.   
 
Per tal de donar compliment a la Taula d’Avaluació Documental: Expedients de 
convocatòries de selecció de personal, codi 16 segons ORDRE CLT/301/2015, de 8 de 
setembre, per la qual s'aproven, es modifiquen i es deroguen taules d'avaluació i accés 
documental (DOGC 6966), la documentació presentada pels candidats que no superin les 
proves de selecció serà destruïda en el termini 1 any a partir de la data de l’acta del 
tribunal. La documentació dels candidats que quedin en borsa serà destruïda en el termini 
1 any després de la vigència d’aquesta. 
 
Base dotzena.- Règim d’impugnacions i al·legacions. 
 
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. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió de 
la Junta de Govern Local essent les 11:17 hores.  
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA  
Josep González Ballesteros, secretari, dóna fe 
Joan Carles Batanés Subirana, alcalde, vist-i-plau 
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
Certificat  
Càrrec : Secretari 
Josep González Ballesteros 
(signatura electrònica) 
 
 
El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de 9 
de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència,  accés a la 
informació pública i bon govern, fent-se constar que  l’actuació subjecte a informació 
pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada 
dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació 
sobre protecció de dades de caràcter personal.  
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