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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 7 de maig 2018, és el següent :  
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 

Núm.: .......................................... 9/2018 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: ....................... 7 de maig de 2018 
Hora: .................................... 8:45 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 7 de maig 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. No obstant, el regidor sr. Xavier Racero Esquius i la regidora 
sra. Cristina Murcia Caraballo s’incorporen a la sessió en els punt 9.2 i 10.2 de l’ordre 
del dia, respectivament.  
 
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 PÀGINA 

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

  

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local celebrada el 23 d’abril de 2018 

572/2018 5 

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

  

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 48/2018 5 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
 

  

3. ÀREA DE SECRETARIA   

3.1 Reclamació de responsabilitat patrimonial: 
desestiment de la reclamant per no atendre 
correctament el requeriment d'esmena de 
deficiències 

31/2018 9 

3.2 Acatament de resolució judicial (sentència) i 
recepció d’expedient administratiu corresponent al 
recurs 173/2011 

1167/2014 12 

4. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS   

4.1 Aprovació de l’adjudicació del contracte del 
subministrament i manteniment de fonts d’aigua 
potable purificada a diferents dependències de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

53/2018 14 

5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

5.1 Aprovació bases i convocatòria dels llocs de treball 
d’agents cívics inclosos al Pla de Promoció de 
l’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
2018. 

307/2017 16 

6. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

6.1 Expedients sancionadors de trànsit: desestimació 
d’al·legacions (butlletí AD 0063) 

371/2018 22 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

  

7. ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI   

7.1 Aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització de la 
UA 14 Carretera d’Artés 

546/2015 26 

8. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES   

8.1 Prendre coneixement de la comunicació prèvia de 
canvi no substancial de la llicència ambiental de 
l’activitat d’envasat de sal al c. del Coll, 17 del 
Polígon industrial Santa Anna 

1456/2016 31 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 3 de 117 
 

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 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

9. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

9.1 Donar compte de les tramitacions assistides TA10 1r 
trimestre 2018 : targeta d'aparcament per a 
persones amb discapacitat 

52/2018 35 

9.2 Concessió d'Ajudes d’urgència social 372/2018 36 

9.3 Concessió d’ajudes d’urgència social 627/2018 37 

10. ÀREA SANITAT    

10.1 Relació d’anotacions incorporades al registre 
d’animals de companyia de la Generalitat de 
Catalunya (ANICOM) – 1r trimestre 2018 

15/2018 39 

10.2 Carpeta de tramitacions assistides: acord pel qual es 
pren coneixement de les tramitacions assistides 
TA1, TA2  I TA5  registrades al 1er. Trimestre del 
2018 : 
-TA1: Llicència d'ocupació privativa del domini públic 
funerari: concessió 
- TA2: Llicència d'ocupació privativa del domini 
públic funerari: transmissió 
- TA5: Autorització d'obertura de nínxol per 
inhumació 

565/2018 
205/2018 
76/2018 

40 

11. ÀREA DE CULTURA I FESTES   

11.1 Atorgament de subvenció nominativa a l’Agrupació 
Coral Sant Fruitós, exercici 2018. 

261/2018 43 

11.2 Atorgament de subvenció nominativa a l’Associació 
Brogit difonem cultura de Sant Fruitós de Bages, 
exercici 2018. 

262/2018 45 

11.3 Atorgament de subvenció nominativa al Col·lectiu de 
Recerca Històrica, exercici 2018. 

263/2018 47 

11.4 Atorgament de subvenció nominativa a la Fundació 
privada Abadia de Montserrat 2025, exercici 2018. 

533/2018 50 

11.5 Autorització d’ús del Cobert de la màquina de batre 
per la realització de la Festa dels museus. 

611/2018 52 

12. ÀREA D’ENSENYAMENT   

12.1 Atorgament de subvenció nominativa a Escola Pla 
del Puig, exercici 2018 

232/2018 54 

12.2 Atorgament de subvenció nominativa a l’Associació 
AMICAL de Mauthausen i altres camps, exercici 
2018. 

234/2018 56 

12.3 Declaració de no execució del Lot 3 Cursos 
d’informàtica, curs 2017-2018, del contracte de 
servei de formació del programa “Escola d’Adults”, 
adjudicat i formalitzat amb l’empresa AULA NOVA 
BAGES SL 

432/2016 58 
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12.4 Declaració de no execució del Lot 1 curs de català 
nivell C, curs 2017-2018, del contracte de servei de 
formació del programa “Escola d’Adults”, adjudicat i 
formalitzat amb l’empresa Madison School Serveis 
Lingüístics SL 

1000/2016 63 

13. ÀREA D’ESPORTS   

13.1 Atorgament de subvenció nominativa a FC 
FRUITOSENC, exercici 2018 

219/2018 68 

13.2 Atorgament de subvenció nominativa a Sant Fruitós 
Escola de Futbol, exercici 2018. 

221/2018 70 

13.3 Atorgament de subvenció nominativa a l’ASFE, 
exercici 2018. 

222/2018 72 

13.4 Atorgament de subvenció nominativa a Societat de 
Caçadors de Sant Fruitós, exercici 2018. 

224/2018 75 

13.5 Atorgament de subvenció nominativa al Grup 
Excursionista Posa’t en Marxa, exercici 2018. 

235/2018 77 

13.6 Autorització per la celebració de l’activitat esportiva, 
caminada/cursa La gran enfangada. 

543/2018 80 

13.7 Ús del pavelló d’esports per la celebració de la festa 
de fi de curs de l’escola Pla del Puig. 

584/2018 85 

13.8 Autorització per celebració de pedalada familiar de 
l’Ampa Ceip Flama 

587/2018 87 

13.9 Autorització d’ús del Cobert de la màquina de batre 
per la realització d’activitat esportiva. 

612/2018 92 

13.10 Aprovació de la pròrroga del contracte administratiu 
especial per a l’explotació del servei de bar al camp 
de futbol. 

640/2014 94 

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS   

S1 Expedient sancionador en matèria d'abocament de 
residus - acta 260/2017: Resolució del procediment. 
Imposició de sanció 

829/2017 95 

S2 Expedient sancionador en matèria d'abocament de 
residus - acta 686/2017 

1014/2017 100 

S3 Expedient sancionador en matèria d'abocament de 
residus - acta 709/2017: Resolució del procediment. 
Imposició de sanció 

1111/2017 105 

S4 Aprovació inicial del “Projecte de reforma parcial de 
planta baixa per a l’ampliació de l’escola de música i 
arts  Navarcles – Sant Fruitós de Bages” 

1597/2017 110 
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A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple a 
la Junta de Govern Local.   

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 
celebrada el 23 d’abril de 2018. (Exped. 572/2018)  
 
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  
 
 
 

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

 
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. (Exped. 48/2018)  
  

Núm. 
decret 

Data i hora 
Núm. 
expedient 

Assumpte 

2018-0411 
18/04/2018 
17:42 

592/2018 
Aprovació del padró de taxa pel servei de 
cementiri municipal per a l'exercici 2018. 

2018-0412 
18/04/2018 
17:45 

869/2017 
Justificació 2n termini ajuts 50% menjador 
curs 2017-18. 

2018-0413 
19/04/2018 
7:27 

100/2018 
Baixa i trasllat vehicle B8921UY a un 
Centre de residus autoritzat. 

2018-0414 
19/04/2018 
7:27 

562/2018 
Nomenament d’interí per programa 
temporal. 

2018-0415 
19/04/2018 
7:28 

350/2018 

Prendre coneixement de la comunicació de 
transmissió dels efectes d’una comunicació 
prèvia d’activitat de residència i refugi de 
gossos. 

2018-0416 
19/04/2018 
12:40 

1575/2015 

Prendre coneixement de l’informe emès per 
l’Enginyer Municipal sobre les mesures de 
nivell sonor per a l’avaluació de l’aeròdrom 
Barcelona- Bages. 

2018-0417 
19/04/2018 
15:06 

473/2018 
Aixecament de mesura d'intervenció 
d'arma. 

2018-0418 
19/04/2018 
15:42 

348/2018 
Llicència obres menors reforma local 
destinat a oci i esbarjo. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 6 de 117 
 

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 

2018-0419 
19/04/2018 
15:46 

275/2018 

Resolució del recurs de reposició, presentat 
per Assistència Sanitària Col·legial, SA, 
contra el rebuig a l’aprovació de despesa, 
reconeixement de l’obligació i ordenació de 
pagament de la factura 6591712, 
d’Assistència Sanitària Col·legial. 

2018-0420 
19/04/2018 
15:49 

553/2018 
Llicència obres menors per substituir 
rajoles piscina. 

2018-0421 
19/04/2018 
15:54 

432/2018 
Ocupació taules i cadires, temporada alta 
(maig/octubre 2018 ). 

2018-0422 
19/04/2018 
16:00 

1561/2017 
Ocupació taules i cadires ( mes abril 2018 ) 
temporada baixa. 

2018-0423 
19/04/2018 
16:05 

356/2018 
Ocupació via pública: parades Sant Jordi 
2018. 

2018-0424 
19/04/2018 
16:06 

572/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 23 d'abril de 
2018. 

2018-0425 
20/04/2018 
8:48 

131/2017 

Aclariments i petició complementària al 
Registre de la Propietat projecte 
reparcel·lació PAU 1 fàbrica Bertrand i 
Serra. 

2018-0426 
20/04/2018 
8:55 

551/2018 
Llicència obres menors de reparació 
voladís façana. 

2018-0427 
23/04/2018 
7:32 

1226/2016 
Aprovació factura F2018001 DUP I 
F2018003 servei direcció obra Rosaleda. 

2018-0428 
23/04/2018 
12:02 

528/2018 
Aprovació gratificacions per serveis 
extraordinaris i hores extres realitzades 
durant el mes de març (nòmina abril). 

2018-0429 
23/04/2018 
13:56 

601/2018 

Modificació del pressupost municipal 
número 8/2018 d’incorporació parcial de 
romanents de crèdit i generació de crèdit 
per ingressos. 

2018-0430 
23/04/2018 
14:19 

613/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l’expedient nº 613/2018 de 
relació de 
factures, número de relació O/2018/53. 

2018-0431 
24/04/2018 
14:08 

114/2018 

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

2018-0432 
25/04/2018 
7:19 

015/2012 

Prendre coneixement del compliment dels 
condicionants de l’acta de verificació de 
data 10/03/2017, de l’activitat de magatzem 
de material esportiu. 
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2018-0433 
25/04/2018 
7:20 

988/2017 
Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia d’obertura de l’activitat de comerç al 
detall en establiments no especialitzats. 

2018-0434 
25/04/2018 
7:21 

617/2018 Reconeixement trienni a la funcionària. 

2018-0435 
25/04/2018 
7:23 

1644/2017 
Prendre coneixement de la declaració 
responsable d’obertura de l’activitat d’ 
herboristeria i teràpies alternatives. 

2018-0436 
25/04/2018 
13:46 

629/2018 Determinació de les Festes Locals 2019. 

2018-0437 
25/04/2018 
18:18 

359/2018 
Aprovació del projecte nomenclàtor i 
numeració del nucli residencial de la 
Rosaleda. 

2018-0438 
25/04/2018 
18:19 

358/2018 
Aprovació projecte de nomenclàtor i 
numeració del nucli residencial les 
Brucardes. 

2018-0439 
25/04/2018 
18:20 

609/2018 
Nomenament de treballador interí com a 
tècnic mig de participació ciutadana i 
comunicació fins reincorporació titular. 

2018-0440 
26/04/2018 
12:52 

819/2017 

Aprovació de les factures número 18 025 i 
18026 corresponent als honoraris meritats 
en el marc del contracte menor de servei 
de la direcció de les obres de referència 
(certificació març 2018). 

2018-0441 
26/04/2018 
12:52 

1226/2016 
Aprovació factura F2018006 de 31/3/2018 
sobre el servei de la direcció obres de la 
passarel·la. 

2018-0442 
26/04/2018 
13:28 

1600/2017 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut dels 
treballs de subministrament i muntatge 
d’una instal·lació solar fotovoltaica en règim 
d’autoconsum a tres equipaments 
municipals. 

2018-0443 
26/04/2018 
17:47 

39/2017 Alta perfil al PEELL a la tècnica de RRHH. 

2018-0444 
26/04/2018 
17:48 

1561/2017 
Ocupació taules i cadires - temporada 
baixa 2017 ( març-abril 2018 ). 

2018-0445 
26/04/2018 
17:50 

1138/2016 
Declaració de tancament i arxiu de l'exped. 
1138/2016. 

2018-0446 
26/04/2018 
17:51 

853/2016 

Ampliació horària, el dia 26 d’abril de 2018, 
del tancament fins les 23:30h de l’activitat 
de venda i degustació de vins i caves i de 
la terrassa per a degustació al carrer Nou. 

2018-0447 
26/04/2018 
17:52 

631/2018 
Decret de pagament de nòmines Abril 
2018. 
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2018-0448 
26/04/2018 
17:56 

626/2018 

Manifestar voluntat d'encomanda de gestió 
al Consell Comarcal del Bages del 
procediment de licitació del servei de 
menjador de l’escola bressol Les Oliveres. 

2018-0449 
26/04/2018 
18:18 

1857/2014 
(relacionat 
2013.01.0
4) 

Aprovació de la liquidació núm. 001/2018, 
en concepte de subministrament d’aigua i 
energia, corresponent al servei de bar de 
les piscines municipals durant la temporada 
2016. 

2018-0450 
26/04/2018 
18:55 

602/2018 
Aprovació del fraccionament de la 
liquidació tributària núm. 2018/0000001681, 
de concessió de drets funeraris. 

2018-0451 
26/04/2018 
18:56 

604/2018 

Aprovació de les indemnitzacions per la 
participació com a assessor de tribunals de 
selecció de l’Administració Local (tècnic de 
comunicació). 

2018-0452 
26/04/2018 
19:30 

1273/2017 

Aprovació de la factura número 18053 pels 
honoraris parcials referits als treballs 
d’enginyeria pel projecte de Remodelació 
de l’ascensor de la Passarel·la de la 
Rosaleda. 

2018-0453 
26/04/2018 
19:30 

1330/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 1 i 
la factura número 1830049 pels treballs de 
senyalització horitzontal fase 2b, fase 4 i 
altres a Pineda. 

2018-0454 
27/04/2018 
10:25 

432/2018 
Ocupació taules i cadires temporada alta 
2018. 

2018-0455 
27/04/2018 
10:30 

501/2016 

Devolució de garantia definitiva 
corresponent al contracte per l’execució de 
les obres contingudes en el “Projecte 
d’enderroc d’un habitatge unifamiliar en 
testera al carrer Padró. 

2018-0456 
27/04/2018 
16:14 

639/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Serveis a la 
Ciutadania de 3 de maig de 2018. 

2018-0457 
27/04/2018 
16:15 

638/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Promoció del 
Territori pel dia 3 de maig de 2018. 

2018-0458 
27/04/2018 
16:16 

637/2018 
Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Comissió informativa de Presidència i 
Serveis Centrals pel dia 3 de maig de 2018. 

2018-0459 
28/04/2018 
19:27 

444/2018 
Llicència d'obres de legalització al carrer 
Caçadors. 

2018-0460 
28/04/2018 
19:28 

579/2017 Llicència d’obres de primera ocupació. 
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2018-0461 
28/04/2018 
19:28 

408/2018 

Aprovació dels comptes justificatius de les 
bestretes de caixa fixa, constituïda a favor 
de l’Alcaldia, de l’1 al 19 d’abril del 2018, i 
de la Tresoreria municipal durant el mateix 
període. 

2018-0462 
30/04/2018 
8:56 

432/2018 
Ocupació taules i cadires temporada alta 
2018. 

2018-0463 
30/04/2018 
8:57 

1561/2017 
Ocupació taules i cadires temporada baixa 
2017.  

2018-0464 
30/04/2018 
14:14 

618/2018 
Contractació treballador per ocupar plaça 
d’oficial de 2a.  

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
   
3. ÀREA DE SECRETARIA  
  
3.1 Reclamació de responsabilitat patrimonial: desistiment de la reclamant 
per no atendre correctament el requeriment d'esmena de deficiències. (Exped. 
31/2018) 
 
Primer. Per instància presentada en data 19 de desembre de 2017 per la Sra. **** 
(registre d’entrada núm. 2017-E-RC-5912) es formula reclamació de responsabilitat 
patrimonial per caiguda a la via pública. 
 
Segon. Mitjançant provisió d’instrucció de 16 de gener de 2018 es va procedir a 
requerir l’esmena de deficiències de la reclamació. 
 
Tercer. La part reclamant no ha donat resposta al requeriment formulat.  
 
Quart. En virtut de l’anterior, mitjançant informe d’instrucció de 27 de febrer de 2018 es 
va proposar declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial de 
l’administració i es va donar audiència a la interessada. 
 
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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- Numero decret: 2015-0480. 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015. 

 
 
PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Declarar desistida a la Sra. **** respecte al procediment iniciat mitjançant 
instància presentada el dia 19 de desembre de 2017 (registre d’entrada núm. 2017-E-
RC-5912) per la qual es formula reclamació de responsabilitat patrimonial per 
presumpta caiguda a la via pública, en raó a què no ha atès correctament el 
requeriment d’esmena de les deficiències que presentava la seva sol·licitud. 
 
Segon. Notificar el present acte a la reclamant i a l’asseguradora 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. 

 
Annex I 

 
Proposta de resolució incorporada a l’informe d’instrucció de 27 de febrer de 
2018 
 
 
Sobre proposta de resolució. 
 
RECLAMACIÓ 
 

sol·licitant **** DNI **** 

reg. entrada 
 
(2017-E-RC-5912) 
 

data de 
presentació 

19/12/2017 

 
 

I. Formulació de reclamació. 
 
En data 19 de desembre de 2017 (2017-E-RC-5912) es va presentar instància per la 
Sra. **** de reclamació de responsabilitat patrimonial per una caiguda a la via pública a 
l’avinguda Girona de Sant Fruitós de Bages.  
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En data 16 de gener de 2018 es va emetre provisió de la instructora de l’expedient de 
requeriment d’esmenes de la instància suara esmentada que va poder ser notificada 
en data 7 de febrer de 2018. 
 
A la data del present informe, i una vegada esgotat el termini per esmenar les 
deficiències esmentades, es constata que no s’ha donat resposta al requeriment.  
 
És per aquest motiu que, d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es considera que 
la reclamant ha desistit de la seva petició. En conseqüència, no s’ha sol·licitat informe 
tècnic al servei competent. 
 

II. Proposta de resolució. 
 
A partir de les actuacions realitzades en el marc d’aquest procediment, i per tot 
l’exposat anteriorment, es procedeix a realitzar la següent valoració a efectes 
d’emissió de proposta de resolució: 
 
Es proposa l’emissió de resolució declarant el desistiment de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada per la Sra. ****, en data 19 de desembre de 2017 
(registre d’entrada número 2017-E-RC-5912). 
 

III. Notificacions. 
 
S’acorda notificar aquest acte a qui pugui ésser interessat en el procediment, i abans 
d’elevar-lo a l’òrgan competent per resoldre, s’atorga un termini d’audiència de deu 
dies hàbils durant els quals es podrà accedir a l’expedient, el qual es troba dipositat a 
la Secretaria municipal, i formular al·legacions si es considera oportú (article 82 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques). 
 

IV. Informació sobre recursos. 
 
Aquest acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 
separadament. 
 
Tanmateix, els legitimats poden interposar qualsevol 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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3.2 Acatament de resolució judicial (sentència) i recepció d’expedient 
administratiu corresponent al recurs 173/2011. (Exped.  1167/2014)  
 
Primer.- Mitjançant Decret d’alcaldia de 21/06/2011, ratificat posteriorment en sessió 
Plenària de data 21/07/2011 es va aprovar la compareixença davant el Jutjat 
Contenciós administratiu núm. 17 de Barcelona en qualitat d’administració demandada 
al recurs contenciós administratiu núm. 173/2011-F1, interposat per la mercantil 
Subministres Energètics Independents, SL, contra l’acord de la Junta de Govern Local 
de 28.01.11 pel qual es resolia desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. 
Carles Passarell Bacardit, en nom i representació de l’esmentada mercantil, contra els 
acords de Junta de data 15.09.2006, 19.01.20076 i 19.01.2007 (aprovació definitiva 
del projecte de reparcel·lació, urbanització i estatuts de la Junta de Compensació del 
Pla Parcial Cra. de Berga, Subsector 2).    
 
Segon.- El referit recurs va ser resolt mitjançant sentència número 132/2016, de 13 
d’abril de 2016 (ANNEX 1) per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu 
presentat en el seu dia interposat per la mercantil Subministres energètics 
Independents, SL, amb condemna en costes processals, per import màxim de 
5.000,00 euros. 
 
Tercer.- Respecte a la sentència dictada es va interposar recurs d’apel·lació per la 
part recurrent, corresponent-li com número de rotlle d’apel·lació el 195/2016 que ha 
estat resolt mitjançant sentencia núm. 70/2018, de 25 de gener de 2018 (ANNEX 2) 
mitjançant la qual es desestima el recurs d’apel·lació interposat, confirmant la 
sentencia dictada en el procediment ordinari 173/2011-F1 amb condemna en costes 
en apel·lació a la part recurrent per import màxim de 600,00 euros. 
 
Quart.- En data 26 d’abril de 2018 ha tingut entrada al registre (inscripció número 
2018-E-RC-2202) ofici de devolució de l’expedient administratiu tramès per la 
substanciació del recurs al qual s’adjunta còpia de la resolució definitiva dictada. 
 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- 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. 
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PART DISPOSITIVA 
 
Primer.- Acatar en tots els seus termes la sentencia número 132/2016, de 13 d’abril de 
2016 dictada per la magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de 
Barcelona en recurs contenciós administratiu número 173/2011-F1 interposat per la 
mercantil Subministres Energètics Independents, SL, per la qual es desestima el 
recurs contenciós administratiu interposat, confirmada en apel·lació mitjançant 
sentencia núm. 70, de 25 de gener de 2018 dictada pels magistrats de la secció 
tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en rotlle d’apel·lació número 195/2016. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 17 de 
Barcelona als efectes de confirmar la recepció de l’expedient administratiu remès en el 
seu dia per la substanciació del recurs i com a sol·licitud respecte a la realització dels 
tràmits d’ingrés per la part actora de les costes processals en els termes previstos a la 
referida sentència ferma i en la confirmació mitjançant sentència dictada en resolució 
de recurs d’apel·lació. 
 
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.  

                                                                                                               ” 
 
Documentació que s’adjunta: 

 
-ANNEX 1: Sentència número 132/2016, de 13 d’abril de 2016. 
 
-ANNEX 2: Sentència núm. 70/2018, de 25 de gener de 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  
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4. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS  
  
4.1 Aprovació de l’adjudicació del contracte del subministrament i 
manteniment de fonts d’aigua potable purificada a diferents dependències de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. (Exped. 53/2018)  
 
Primer. La Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de març  de 2018 va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració mitjançant fórmula i automàtics, pel 
subministrament i manteniment de fonts d’aigua potable purificada en diferents 
dependències de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, així com el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i de prescripcions tècniques, amb un pressupost de licitació 
i màxim del contracte de 1.900 € (IVA exclòs)/anual, amb el següent desglòs: 
 

- Pressupost de licitació fonts Tipus A: Fonts d’aigua per filtrar l’aigua potable de 
la xarxa mitjançant un sistema d’osmosis inversa: 1.350 €/any (IVA 21 % 
exclòs) 

 
- Pressupost de licitació fonts Tipus B: Fonts d’aigua potable dispensada en 

garrafa: aquest tipus de font té un pressupost màxim estimat de 550 €/any (IVA 
10% exclòs) i un preu unitari de l’aigua de 0,30 €/litre IVA exclòs (aquest preu 
unitari inclou totes les despeses de servei postvenda i manteniment fixats en el 
PPTP) 

 
Segon. En data 8 de març de 2018 es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del 
contractant, per tal que els interessats presentessin les seves proposicions, i durant el 
termini de presentació d’ofertes es van presentar les proposicions que consten en 
l’expedient. 
 
Tercer. En data 3 d’abril de  2018 es va reunir la mesa de contractació per l’obertura 
dels sobres 1 i 3, i en aplicació de la fórmula establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars, es va obtenir el següent resultat: 
 

 
 
Quart. En aquesta mateixa sessió, es va proposar la classificació de les ofertes 
presentades i es va acordar elevar a la Junta de Govern Local la proposta 
d’adjudicació a favor de l’empresa Viva Aqua Service Spain S.A. 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. 
 
Cinquè. En data 16 d’abril de 2018 (2018-E-RC-2017) l’empresa Viva Aqua Service 
Spain S.A.  ha presentat la garantia definitiva per l’import de 64,56 €, mitjançant 

N. Oferta EMPRESA Millores
Oferta 

econòmica 1

Oferta 

econòmica 2

Puntuació 

millores

Puntuació 

Oferta 

econòmica 1 

segons formula

Puntuació 

Oferta 

econòmica 2

segons formula

Puntuació 

Oferta 

econòmica 

final

PUNTUACIO 

TOTAL

1 Aqua Viva C 1.291,20 €    0,20 €            60,00 20,00 20,00 40,00 100,0

2 Blue Planet A 1.320,00 €    0,28 €            20,00 19,77 4,00 23,77 43,8
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transferència bancària, i la documentació prèvia a l’adjudicació. 
 
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 

 
ACORDS:  
 
Primer. 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. Viva Aqua Service Spain S.A. 
2. Aquadirect Blue Planet, S.L. 

 
 
Segon. Adjudicar a l’empresa Viva Aqua Service Spain S.A. el contracte pel citat 
servei i pels següents imports: 
 

- Tipus A: Fonts d’aigua potable per filtrar l’aigua potable de la xarxa mitjançant 
un sistema d’osmosis inversa; 1.291,20 €/ any (sense IVA), més 271,15 d’IVA 
€/ any; total de 1.562,35 € (21% IVA inclòs).  
 

- Tipus B: Lloguer fonts d’aigua potable dispensada en garrafa: 0,20 €/ litre 
d’aigua (sense IVA); més 0,02 €/l d’IVA; total de 0,22 €/l (21% IVA inclòs). 
 

- El licitador ofereix dins del pressupost d’adjudicació, realitzar addicionalment 
les següents millores, sense cap tipus de cost addicional per part de 
l’Ajuntament, i en tot cas dins del preu d’adjudicació, les següents millores: 
 

☒  millora número 1: oferiment d’una font addicional tipus A 

☒ millora número  2: increment de les higienitzacions i canvis de filtres, 

quedant establertes en 6 anuals. 

☒  millora número 3: increment de les higienitzacions i canvis de filtres, 

quedant establerts en 12 anuals. 
 
Tercer. Disposar la despesa màxima del contracte de referència serà de 2.238,50 € 
(21% IVA inclòs), d’acord amb els preus citats en l’acord anterior, i amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 14.920.20300 “lloguers, maquinària, instal·lacions i estris” del 
pressupost 2018-2019, si bé condicionada a l’existència de crèdit adequat, suficient i 
disponible en el pressupost de l’exercici 2019: 
 

- Any 2018: 1.305,79 € (despesa màxima calculada pels mesos de juny a 
desembre) 

- Any 2019: 932,71 € (despesa màxima calculada pels mesos de gener a maig) 
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Quart. Requerir a l’empresa adjudicatària, per tal de procedir a la formalització del 
contracte, en document administratiu en la data que es fixi per la instructora del 
procediment, i disposar que el servei objecte d’aquest contracte s’iniciarà a partir del 
mes de juny. 
 
Cinquè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte, així com la seva formalització al 
perfil del contractant i al registre públic de contractes. 
 
Sisè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i resta de licitadors que han 
presentat oferta, als serveis tècnics municipals, i a la intervenció-tresoreria. 
 
Setè. 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. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA    
  
5.1 Aprovació de les bases i la convocatòria dels llocs de treball d’agents 
cívics inclosos al Pla de Promoció de l’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages 2018. (Exped. 307/2017)  
 
Primer.- D’acord amb la proposta presentada pel Regidor de Promoció Econòmica, de 

data 12 d’abril, atès que en anys anteriors s’han incorporat, mitjançant plans locals 

d’ocupació, els llocs de treball d’agents cívics de piscines i agent cívic municipal amb 

resultats satisfactoris, donada la necessitat un any més, des de la Regidoria es 

PROPOSA realitzar els tràmits oportuns per continuar desenvolupant el Programa de 

Promoció de l’Ocupació del 2018 a fi de seleccionar dos llocs de treball d’agents cívics 

de piscines, per un període de 3 mesos, i un agent cívic municipal, per un període de 5 
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mesos i mig, 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 contractar dos llocs 

de treball d’agents cívics de piscines i un lloc de treball d’agent cívic municipal. 

 
Tercer.- Donat que s’ha de regular el procés de contractació laboral dels candidats per 

cadascun dels llocs de treball de l’esmentat programa, es fa necessària l’aprovació 

d’unes bases reguladores del procés per cobrir els llocs de treball inclosos 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 a les contractacions. 

 
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 dels processos selectius i la 

convocatòria per cobrir els llocs de treball de dos agents cívics de piscines i un agent 

cívic municipal inclosos 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: 
 

- 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 
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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 DE TRES LLOCS DE TREBALL D’AGENT 

CÍVIC INCLOSOS 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 de 3 llocs de treball 

d’agent cívic, dels quals dos llocs de treball seran destinats a les piscines municipals i 

un tercer serà agent cívic municipal, emmarcats 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. 

Les persones seleccionades seran contractades durant 5 mesos i mig en el cas de 

l’agent cívic municipal i durant 3 mesos els restants, per a la realització dels projectes 

que s’especifiquen 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 està 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, per a cada perfil (Titulació / formació 

requerida per al lloc de treball i/o experiència en el lloc de treball demostrable 

mitjançant document acreditativa com ara titulacions, contractes de treball, informe de 
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vida laboral). 

 

3. PERFILS PROFESSIONALS I NOMBRE D’EFECTIUS QUE ES 
CONVOQUEN. 
 
 

CATEGORIA PLACES PROJECTE 

Agent Cívic Piscines 2 Millorem serveis 
 

Agent Cívic Municipal 1 Millorem serveis 

 

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: 15 de maig de 2018 
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5. FASES I ÒRGAN DE SELECCIÓ 
 

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 
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. 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 en cada cas, així com l’experiència i formació aportada. 
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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: Caporal de la Policia Local 

Vocal: dos funcionaris/es de l’Ajuntament (una realitzarà funcions de Secretària del 

Tribunal) 

 

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 l’ entrevista de selecció. 

Una vegada iniciat el procés selectiu, tots els anuncis es publicaran al tauler d’anuncis 

i a la pàgina web de l’Ajuntament. 

 

7. CONTRACTACIÓ I CONDICIONS DE TREBALL. 

 
Les persones seleccionades seran contractades per obra o servei determinat per 

l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb una durada contractual de 5 mesos i mig 

en el cas de l’agent cívic municipal i durant 3 mesos els restants. Les incorporacions 

seran a partir del mes de juny. 

 

La jornada laboral correspon a 32 hores setmanals per als agents cívics de piscines i 
25 hores setmanals per a l’agent cívic municipal. 

ANNEX I: PERFILS SOL·LICITATS 
 

AGENT CÍVIC PISCINES . MILLOREM SERVEIS 

 

Es contractarà dos agents cívics per les piscines municipals 
 

Les tasques a realitzar són recolzament en el període d’inscripcions als treballadors 

de l’empresa concessionària del servei de consergeria, vigilar i vetllar pel civisme i la 

correcta utilització dels espais públics.  
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 Titulació: certificat escolaritat 
 

 

AGENT CÍVIC MUNICIPAL . MILLOREM SERVEIS 

 

Es contractarà un agent cívic municipal. 
 

Les tasques a realitzar són de vigilància de punts de control de la via pública i vetllar 

pel civisme i la correcta utilització dels espais públics (parcs, places..), així com 

també en els punts on es detecten actituds incíviques reiterades. Les funcions 

prioritàries són sensibilitzar els ciutadans sobre la importància de respectar els 

espais públics, informar a aquelles persones que no actuïn correctament de quin és 

el comportament adequat i, en els casos que sigui necessari, alertar els cossos de 

seguretat.  

 Titulació: certificat escolaritat 
 
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 SEGURETAT CIUTADANA 
   
6.1 Expedients sancionadors de trànsit: desestimació d’al·legacions (butlletí 
AD 0063) . (Exped. 371/2018)  
 
Primer. En l’expedient sancionador identificat amb número 1800000060 a l’aplicatiu WTP 
de la Diputació de Barcelona i gestionat respecte al butlletí amb número AD 0063 de 16 
de febrer de 2018, respecte al qual es va aprovar la incoació d’expedient sancionador  
per infracció de trànsit mitjançant decret número 2018-0255 de 6 de març de 2018, 
consta la presentació d’escrit d’al·legacions en data 29 de març de 2018 per part del sr. 
**** (reg. 2018-E-RC-1820 de 4 d’abril de 2018). 
 
Segon. Les dades de la infracció tramitada en base al butlletí SFB D-1441, segons 
consten a l’aplicatiu WTP de la Diputació de Barcelona, són les següents: 
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Expedient Infracció Vehicle 
Import 
sanció 

1800000060 

RGC 020.1.22 
Conduir un vehicle amb una taxa 
d’alcohol en aire espirat superior a 
0,50 mil·ligrams per litre 

**** **** 1.000,00 € 

 
Consta la introducció de les dades de l’al·legació presentada a l’aplicatiu WTP 
(al·legació pendent de resolució). 
 
Tercer. Per part de l’agent amb TIP 1042, que va actuar com agent denunciant al referit 
butlletí, consta a l’expedient l’emissió d’informe 111/2018 en data 18 d’abril de 2018 en 
relació a les al·legacions presentades mitjançant el qual proposa a l’òrgan instructor la 
ratificació de la denuncia formulada considerant que per part de la persona al·legant no 
aporta cap prova que desvirtuï la denuncia formulada el 16 de febrer de 2018. 
 
Quart. L’instructor de l’expedient, a la vista de les al·legacions presentades, de l’informe 
de l’agent denunciant i de la resta de qüestions que es desprenen del propi expedient 
sancionador, formula proposta de resolució en els següents termes: 
 

 Expedient 180000060 – butlletí AD 0063 - escrit d’al·legacions registre 2018-E-
RC-1820. 

 
Contingut de les al·legacions: l’al·legant manifesta com a contingut de les seves 
al·legacions la manca d’acreditació dels fets que motiven la denúncia, manca 
d’acreditació de la veracitat de les dades incorporades al butlletí de denuncia i manca 
d’informació i d’acreditació de verificació de l’aparell de mesura, amb petició de remesa 
de la documentació corresponent. 
 
Informe de l’agent denunciant: per part de l’agent actuant es procedeix a la ratificació de 
la denuncia formulada en base al protocol d’actuació establert, adjuntant al seu informe 
el certificat de verificació periòdica núm. 17/34529967-V segons Ordre ITC/3707/2006 
respecte a l’aparell Dräger model Alcotest 7110 MKIII E amb número de sèrie ARMF-
0080 (amb resultat favorable), respecte a la verificació realitzada l’1 de juny de 2017 i 
vàlida fins 1 de juny de 2018 segons consta en document emès per organisme autoritzat 
de verificació metròlogica 02-OV-0005. Aquest certificat fa referència a l’aparell 
identificat al butlletí de denúncia i que consta als comprovants de realització de prova de 
mesura números 2167 (hora: 01:09 resultat 0,56 mg/l) i 2168 (hora 01:23 resultat 0,56 
mg/l), obrant a l’expedient, a partir dels quals s’incorporen les dades que figuren al 
butlletí de denuncia. També consta el lliurament d’acta amb número de diligències 
15/2018 amb informació dels drets que assisteixen a la persona requerida respecte a 
l’actuació realitzada. 
 
Les manifestacions realitzades en l’informe subscrit per l’agent denunciant i les dades i 
documentació obrants en l’expedient determinen que la sanció tramitada no ha estat 
desvirtuada per la persona al·legant respecte a la comissió dels fets que constitueixen la 
conducta infractora respecte a la conducció d’un vehicle amb una taxa d’alcohol superior 
a la permesa, acreditada segons les proves realitzades havent estat informat dels drets 
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que li assisteixen.. 
 
Cinquè. Per tot l’exposar, procedeix la desestimació de les al·legacions presentades 
amb confirmació de la denuncia i imposició de la corresponent sanció de multa respecte 
al procediment sancionador incoat en relació a l’expedient 180000060 (butlletí AD 0063). 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
Com instructor de l’expedient, es proposa la adopció dels següents, 
  
ACORDS: 
 
PRIMER. Desestimar les al·legacions formulades pel sr. **** respecte a l’expedient 
sancionador incoat per infracció de la normativa de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat vial a partir de butlletí AD 0063 de 16 de febrer de 2018 (expedient 
180000060), incorporant com annex a la present resolució còpia de la documentació 
obrant a l’expedient corresponent al comprovants de les proves de mesura realitzades, 
el lliurament d’acta informativa, certificat acreditatiu de la vigència de la verificació per 
organisme autoritzat de l’aparell de mesura emprat i informe emès per l’agent 
denunciant a efectes de ratificació de la denúncia, procedint la imposició de la sanció 
de multa per import de 1.000,00 € segons consta a l’expedient incoat per decret núm. 
2018-0255, de 6 de març de 2018. 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent de delegació de les funcions de gestió i 
recaptació de les multes de circulació, per tal que procedeixi a la notificació del mateix 
a les persones interessades. 
 
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. 
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Annexes 

 
 
Butlletí de denúncia 

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

 
 
 
Comprovants de proves de mesura realitzades 

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

 
 
 
Acta 15/2018  

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

 
 
 
Informe 111/2018, de 18 d’abril de 2018 amb certificat de verificació 

 
 

(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  
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ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
   
7. ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI   
 
7.1 Aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització de la UA 14 Carretera 
d’Artés. (Exped. 546/2015) 
 
Primer. La Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de febrer de 2018, va aprovar 
inicialment de nou el projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació  núm.14 Carretera 
d’Artés, promogut per PEINAJE DEL RIÓ LLOBREGAT SL i redactat per Masdeu 
Enginyer SL. 
 
Segon. L’esmentat acord fou sotmès al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la província de data 23 de febrer de 2018, diari El Punt Avui de data 
26 de febrer de 2018, tauler d’anuncis i seu electrònica municipal, sense que s’hagi 
presentat cap al·legació durant l’esmentat termini. 
 
Tercer. Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 26 d’abril de 2018, que 
s’uneix com annex. 
 
Quart. Vist que la Junta de Govern local actua amb la competència delegada següent: 
 
Òrgan delegant: alcalde 
Data delegació: 18 de juny de 2015 
Número de decret: 2015-0840 
Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de la UA14 Carretera d’Artés, 
amb les següents consideracions: 
 
- El termini d’execució i recepció de les obres és de 6 meses a comptar des del 1 de 
juny de 2018. 
 
- Abans de l’inici de les obres referents a les aigües pluvials caldrà disposar de 
l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
- Abans de l’inici de les obres d’afectació de carreteres caldrà disposar de l’autorització 
del Servei Territorial de Carreteres. 
 
- Les servituds constituïdes incloses al document “Servituds i disponibilitat de terrenys” 
aprovat inicialment en data 5 de febrer de 2018 s’adeqüen al projecte d’urbanització, 
del qual en forma part. 
 
Segon. Concedir llicència d’ocupació de domini públic a favor de Peinaje del Río 
Llobregat SL, com a promotor de les obres contingudes en l’esmentat projecte, pel que 
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fa a l’àmbit del traçat  del clavegueram de 94 ml, que discorre per una finca de 
titularitat de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Tercer. Notificar el presenta acord als interessats de l’expedient. 
 
Quart. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província. 
 
Cinquè. Aprovar la liquidació núm. 2018/0000001872 de la taxa corresponent per un 
import de 2.006,94 €  (projecte d’urbanització i publicacions oficials derivades de la 
tramitació), d’acord amb el que disposa la vigent ordenança fiscal núm.21. 
 

DESCRIPCIÓ DE LA TARIFA IMPORT 

Publicació BOP anunci aprovació inicial (publicat 
el 23 de febrer de 2018 (100% de l’import de 
l’anunci) 

75,00 € 

Projectes d’urbanització (8,7 hectàrees x 214,66 
€ per hectàrea o fracció)    

1.931,94 

 
Sisè. Aprovar la liquidació de la taxa corresponent per un import de 76 € , d’acord amb 
el que disposa la vigent ordenança fiscal núm.6  
 

DESCRIPCIÓ DE LA TARIFA Per cada 50 metres lineals o 
fracció 

IMPORT 

11. Ocupació del subsòl amb 
conducció de qualsevol mena. Quan 
l’ample no passi de 50 cm. Per cada 
50 metres lineals o fracció.  

38,00 €  76 € 

 
Setè. Declarar que respecte als acords: 
 

- 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 poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret. 
Vuitè. Declarar que respecte a la liquidació aprovada: 

- 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 ARQUITECTE TÈCNIC MUNICIPAL 
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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  
 
 
8. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES  
  
8.1 Prendre coneixement de la comunicació prèvia de canvi no substancial de 
la llicència ambiental de l’activitat d’envasat de sal al c. del Coll, 17 del Polígon 
industrial Santa Anna. (Exped. 1456/2016)  
  
Sobre prendre coneixement de la comunicació prèvia de canvi no substancial de la 
llicència ambiental de l’activitat d’envasat de sal al c. del Coll, 17 del Polígon industrial 
Santa Anna. 
 
Primer. Vist l’expedient següent: 
 
Procediment:   1456/2016 
Sol·licitant:   Sal Vesta Iberia, SL 
Domicili:  C. Afores, s/n  08260 SÚRIA 
DNI/NIF:   B66519323 
Tipus d’expedient:   Comunicació prèvia canvi no substancial de la llicència ambiental 
Activitat:  Envasat de sal 
Annex:   II 12.12   
Emplaçament: C. Coll, 17 (Polígon industrial Santa Anna)  

08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  
Ref. cadastral:  6460105DG0265N0001US 
R/E:   2016-E-RC-4163  14/10/2016 
 
Segon.-Vista la comunicació prèvia de canvi no substancial de la llicència ambiental 
presentada per la mercantil Sal Vesta, Iberia, SL, per l’activitat d’envasat de sal al C. 
Coll, 17 del polígon industrial Santa Anna. 
 
Tercer.-Atès que la comunicació de referència ha estat informada favorablement per 
l’enginyera tècnica municipal en data 29 de març de 2018. 
 
Quart.- Vist l’acord pres per la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, en la sessió 
de data 17 de juliol de 2017 i l’informe adjunt de 6 de juliol de 2017 emès pel tècnic i 
cap de secció del departament d’emissions de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental.  
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Cinquè.- D’acord amb la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, i posteriors correccions de modificacions de la Llei 9/2011, 
del 29 de desembre i Llei 5/2012, del 20 de març, Llei 2/2014, del 27 de gener, i Llei 
3/2015 d’11 de març, i l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de 
salut pública. 
 
Sisè.- Atès que l’òrgan competent per resoldre aquest procediment és l’alcaldia en ús 
de les competències  atribuïdes per l’article 21, de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora 
de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
mesures per a la modernització del govern local ,i l’article 53.1 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. 
  
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. Prendre coneixement de la comunicació prèvia de canvi no substancial de la 
llicència ambiental, presentada per la mercantil Sal Vesta Iberia, SL, en relació a 
l’activitat d’envasat de sal, al carrer Coll, 17 del polígon industrial Santa Anna.  
 
Segon. D’acord amb l’informes emesos pel Consell Comarcal del Bages, el Servei de 
Vigilància i Control de l’Aire i l’enginyera municipal l’activitat resta subjecta al 
compliment del següents condicionants i mesures correctores: 
 
a) Les proposades per la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental en la sessió de 

17 de juliol de 2017. (Informe adjunt al present document). 
 

b) Les proposades per l’enginyera tècnica municipal en data 29 de març de 2018: 
En relació als aspectes de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord 
amb la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Tanmateix, restarà subjecte al 
compliment dels següents condicionants:  

1. Les mesures tècniques indicades en la documentació tècnica presentada. 
2. Les mesures tècniques indicades en l’acord de la Ponència Comarcal 

d’Avaluació Ambiental en sessió de 17 de juliol de 2017. 
3. Les mesures tècniques i condicionants indicats en la llicència ambiental 

amb expedient núm. 1372/2015. 
En relació al citat expedient resta pendent de realitzar l’acte de 
comprovació en matèria d’incendis per part d’una entitat col·laboradora de 
l’Administració, d’acord amb la Llei 3/2010, de 18 de febrer, per tant, la 
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present modificació no substancial també s’haurà de sotmetre a l’acte de 
comprovació. 

 
En relació als aspectes ambientals de competència municipal, i en concret pel que 
fa la contaminació per sorolls, vibracions, escalfor, olors, subministrament d’aigua, 
abocaments al sistema públic de sanejament o al clavegueram municipal i gestió 
de residus municipals, d’acord amb l’article 8 de la Llei 20/2009, de 4 desembre, i 
posterior correccions i modificacions, atès que les modificacions plantejades no 
afecten a aquests aspectes. Tanmateix, la modificació resta supeditada al 
compliment dels següents condicionants: 

1. Les mesures tècniques indicades en la documentació tècnica presentada. 
 

2. En relació a les mesures de prevenció contra la contaminació acústica:  
 

a) El normal funcionament de l’activitat complirà amb els límits d’immissió 
acústica interior i exterior establerts en la Llei 16/2002 de protecció 
contra la contaminació acústica i annexos modificats segons el Decret 
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei; i Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la 
salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició al soroll. 

 
3. En relació a la gestió dels residus generats per l’activitat:  

 
a) El titular de l’activitat haurà de formular davant l’Agència de Residus de 

Catalunya Comunicació Prèvia a l’inici de l’activitat de producció de 
residus, segons articles 4.1.a. i 5 del Decret 197/2016, de 23 de febrer, 
sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres 
generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.  

b) Caldrà disposar de contracte vigent amb un gestor de residus autoritzat 
per l’Agència de Residus de Catalunya, per a la correcta gestió dels 
residus generats per l’activitat. 

c) L’activitat haurà de realitzar la Declaració anual de residus industrials 
(DARI) davant l’Agència de Residus de Catalunya. 

 
4. En relació a les emissions d’aigües residuals generades per l’activitat: 

 
a) L’activitat haurà de disposar de permís d’abocament vigent emès per la 

Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament. 
b) L’activitat haurà de donar compliment a les disposicions indicades al 

permís d’abocament i a l’Ordenança d’abocament d’aigües residuals de 
la Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament. 

c) Les aigües residuals generades per l’activitat compliran amb les 
prescripcions indicades als articles núm. 31 i 39 referents a la prohibició 
d’abocaments i aigües brutes de l’Ordenança Municipal de Convivència 
Ciutadana.  
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c)  Les proposades en l’informe del Servei de Vigilància i Control de l’Aire en matèria 
de contaminació atmosfèrica, (adjunt al present document). 
 
Tercer. Cal recordar al titular que conforme l’establert en l’article 71 de la Llei 20/2009, 
del 4 de desembre, l’activitat queda sotmesa a controls periòdics cada sis anys, a 
efectuar per part d’una entitat col·laboradora de l’Administració acreditada. I en les 
citades actes de controls periòdics és on han de constar les modificacions no 
substancials que no tenen conseqüències medi ambientals, conforme l’article 59 de la 
Llei 20/2009. 
Cal indicar que es podrà efectuar de visita d’inspecció conforme l’establert en els 
articles 74 i posteriors de la Llei 20/2009, del 4 de desembre. 
 
Quart. Aprovar la liquidació núm. 2018/0000001660 de 80,00 euros, d’acord amb 
l’Ordenança Fiscal núm. 22. 
 
 

Descripció Tarifa Base 
imposable 

Tarifa Import 

7.2.Modificació no substancial dels 
establiments, amb un mínim de 80EUR en cas 
que la modificació substancial no estigui 
subjecte a la dimensió (m2)  de l’activitat. 

0,00m2 1,60m2 80,00€ 

TOTAL   80,00€ 

 
Cinquè.- Incorporar el canvi no substancial a la llicència ambiental atorgada amb 
número de procediment 1372/2015.  
 
Sisè.- Notificar la present resolució a la part interessada i a la Ponència Comarcal 
d’Avaluació Ambiental del Consell Comarcal del Bages. 
  
Setè.- Comunicar la resolució al Regidor d’Espai Públic, Activitats i Obres i a l’Àrea de 
Tresoreria. 
 
Vuitè. Pel que fa a les disposicions sobre llicències, comunicacions o declaracions 
responsables. 
 

- 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. 
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Novè. Pel que fa a les disposicions sobre liquidacions tributàries. 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa 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. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
   
9. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  
   
9.1 Donar compte de les tramitacions assistides TA10 1r trimestre 2018 : 
targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat. (Exped. 52/2018) 
 
Per decret d’alcaldia núm. 265 de 28.4.14 es va crear la Carpeta de tramitacions 
assistides. Per decret núm. 185, de 12.3.15 i núm. 929, de 13.10.15, es van incorporar 
a la CTA els procediments de tramitacions assistides.  
 
En virtut d’allò disposat al Decret 2015-0929 de 13 d’octubre, pel qual s’incorpora a 
la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida identificada amb 
el codi TA10, denominació “Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat 
i mobilitat reduïda”, s’ha donat tràmit a les targetes següents: 

a) Concessions de targetes 

Núm. de TA 
Data de la 
resolució 

Titular de la targeta Núm. targeta 

2018TA10.01 04.01.2018 ****  
08213-2010-00009-4259Y 
(duplicat per deteriorament) 

2018TA10.02 16.01.2018 **** 08213-2018-00001-1556Q 

2018TA10.03 18.01.2018 **** 08213-2018-00002-4236K 

2018TA10.04 18.01.2018 **** 08213-2018-00003-0334D 

2018TA10.05 13.03.2018 **** 08213-2018-00004-7888J 

2018TA10.06 13.03.2018 **** 08213-2018-00005-5519Z 

2018TA10.07 26.03.2018 **** 08213-2018-00006-3699B 

 
La Junta de Govern Local   
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ACORDA 
 
Únic. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides 
TA10 anteriorment relacionades i incorporades al expedient 52/2018 de la plataforma 
Gestiona. 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
9.2 Concessió d'Ajudes d’urgència social. (Exped. 372/2018)  
 
Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registre d’entrada núm. 1562; 1864; 2029 /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 

 
L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposa d’aprovació 
de concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 1002,50 amb 
càrrec a la partida 3323148000, per fer front a les ajudes socials atorgades a les 
persones que es relacionen tot seguit: 
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Nº Expedient D.N.I Sol·licitant Import Ajuda Concepte Forma de Pagament 

027/2018 **** 6.940-**** 150,00€ Extraescolars Compte corrent usuària 
 

029/2018 **** 8.057-**** 500,00€ Subministraments 
bàsics 

Compte corrent usuària 

033/2018 **** 0879-**** 352,50€ Lloguer Compte corrent usuària 

 
Disposar pagament de l’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. 

 
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 Concessió d’ajudes d’urgència social. (Exped. 627/2018)  
 
Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registres d’entrades núm. 2148 /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 
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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 

 
L’ equip de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament presenta la proposa d’aprovació 
de concessió d’ajuda individualitzada d’urgència social que es recull a la següent, 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 356,00€ 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 

034/2018 **** 6.445-**** 356,00€ Subministraments 
bàsics 

Compte 
 corrent usuària 

 
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. 

 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
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Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
10. ÀREA SANITAT   
  
10.1 Relació d’anotacions incorporades al registre d’animals de companyia de 
la Generalitat de Catalunya (ANICOM) – 1r trimestre 2018. (Exped. 15/2018) 
 
Primer. El 2011 la Generalitat de Catalunya va posar en marxa l’eina del Registre 
general d’animals de companyia, l’aplicació informàtica ANICOM, destinada als 
ajuntaments perquè hi censin els seus animals de companyia directament (per tant, no 
és necessari que els ajuntaments portin un cens municipal a part de l’ANICOM). 
 
D’aquesta manera, tots els ajuntaments podran fer cerques d’animals perduts, 
independentment d’on estigui censat l’animal, a fi de poder retornar-los a llurs 
propietaris. 
 
Segon. Com a ens adherit a la referida aplicació informàtica, en l’àmbit del municipi de 
Sant Fruitós de Bages es procedeix a la incorporació de dades a la referida eina a partir 
de les sol·licituds formulades per les persones interessades com a propietaris d’animals 
de companyia. Respecte a les operacions realitzades es realitza una comunicació 
mitjançant ofici les dades d’anotació a l’ANICOM als propietaris, en base a la sol·licitud 
presentada, a efectes del seu coneixement. 
 
Tercer. Les dades incorporades resulten accessibles per consulta i edició per part de 
l’Ajuntament a través de la referida aplicació informàtica respecte a l’àmbit municipal 
propi (a partir de la vigència de la condició de domicili habitual de l’animal en el terme 
municipal de Sant Fruitós de Bages), constituint aquesta eina la funció de registre a 
efectes de gestió d’animals de companyia. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua  per la competència delegada següent: 
 
- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data delegació: 18 de juny de 2015 
- Número de decret: 2015-0480 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015 
 
Com instructor de l’expedient, es proposa la adopció dels següents, 
  
ACORDS: 
 
PRIMER.- Donar compte de les anotacions realitzades al registre d’animals de 
companyia – ANICOM de la Generalitat de Catalunya durant el 1r trimestre de 
l’exercici 2018 (gener-març) segons consta a l’annex I: 
 

- Total anotacions (1r trimestre): 12 
 

- Nombre d’anotacions per modalitat: 
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 Altes: 11 

 Baixes: 1 
 
SEGON.- Prendre coneixement que, a partir de la exportació de dades realitzada a 
través de l’aplicació informàtica ANICOM en data 10 d’abril de 2018 consten dades 
respecte a un total 1285 anotacions segons figura a l’annex II de la present resolució. 
 
 
TERCER. 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 I 

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

 
  

Annex II 

 
(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: 

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

 
 
10.2 Carpeta de tramitacions assistides: acord pel qual es pren coneixement 
de les tramitacions assistides TA1, TA2  I TA5  registrades al 1er. Trimestre del 
2018 : 
 
-TA1: Llicència d'ocupació privativa del domini públic funerari: concessió 
- TA2: Llicència d'ocupació privativa del domini públic funerari: transmissió 
- TA5: Autorització d'obertura de nínxol per inhumació. (Exped. 565/2018, 
205/2018 i 76/2018) 
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Per decret d’alcaldia núm. 265 de 28.4.14 es va crear la Carpeta de tramitacions 
assistides. Per decret núm. 185, de 12.3.15 i núm. 929, de 13.10.15, es van incorporar 
a la CTA els procediments de tramitacions assistides.  
 
La tramitadora dona compte de les TA  portades a terme que seguidament es 
relacionen : 
 

 Expedient 565/2018: Dació de compte a la Junta de Govern Local de les 
TA1 tramitades entre l’1 de gener i el 31 de març de 2018 

 
Primer.- En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual 
s’incorpora a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida 
identificada amb el codi TA1, denominació “Llicència d’ocupació privativa del domini 
públic funerari municipal: atorgament”, s’ha donat tràmit a les transmissions de drets 
funeraris següents 

Núm. de TA 
Data de la 
resolució 

Titular de la llicència 
Dret objecte 
d’atorgament 

Import 
liquidació 

2017TA1.01 06/04/2018 **** 
Nínxol 34  
Bloc 6-B  
Sant Genís 

1.810,98€ 

 
La Junta de Govern Local   
 
ACORDA 
 
Únic. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides TA1 
anteriorment relacionades i incorporades al expedient 565/2018, de la plataforma 
Gestiona. 

 
 Expedient 205/2018 : Dació de compte a la Junta de Govern Local de les 

TA2 tramitades entre l’1 de gener i el 31 de març de 2018 
  

Primer.- En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual 
s’incorpora a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida 
identificada amb el codi TA2, denominació “Llicència d’ocupació privativa del domini 
públic funerari municipal: transmissió”, s’ha donat tràmit a les transmissions de drets 
funeraris següents: 

Núm. de TA 
Data de la 
resolució 

Nou titular de la llicència 
Dret objecte de 
transmissió 

Import 
liquidat 

2018TA2.01 01/02/2018 **** 
Nínxol 2 Bis 
Bolc 3 
Sant Jaume 

9,91€ 

2018TA2.02 01/02/2018 **** 
Nínxol 67 
Bloc 2 
Sant Benet 

9,91€ 

2018TA2.03 01/02/2018 **** 
Nínxol 14 
Bloc 3  
Sant Jaume 

9,91€ 
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2018 TA2.04 26/02/2018 **** 
Nínxol 5 
Bloc 6-A  
Santa Maria de Claret 

9.91€ 

 
La Junta de Govern Local   
 
ACORDA 
 
Únic. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides 
TA2 anteriorment relacionades e incorporades al expedient 205/2018, de la 
plataforma Gestiona. 
 

 
 Expedient 76/2018 : Dació de compte a la Junta de Govern Local de les TA5 

tramitades entre l’1 de gener i el 31 de març de 2018 
 

Primer.- En virtut d’allò disposat al Decret 185/2015 de 12 de març, pel qual 
s’incorpora a la Carpeta de Tramitacions Assistides (CTA) la tramitació assistida 
identificada amb el codi TA5, denominació “Autorització d’obertura de nínxol per 
inhumació”, s’ha donat tràmit a les autoritzacions d’obertura de nínxol per inhumació 
següents: 

 

Núm. de TA 
Data de la 
resolució 

Sol·licitant 
Dret objecte 
d’autorització 

Import 
liquidació 

2018TA5.01 09.01.2018 
MEMORA Serveis 
Funeraris de Barcelona 

Nínxol 104 
 Bloc 3 
Sant Valentí  

177,38 € 

2018TA5.02 11.01.2018 
MEMORA Serveis 
Funeraris de Barcelona 

Nínxol 50  
 Bloc 2  
Sant Benet 

240,55 € 

2018TA5.03 26.01.2018 
MEMORA Serveis 
Funeraris de Barcelona 

Nínxol 15 Fila 
Especial Bloc 1 
Santa Victòria  

164,16 € 

2018TA5.04 26.01.2018 
ALTIMA. Funerària 
Fontanova 

Nínxol 59 Bloc 6-A  
Santa Maria de Claret 

240,65 € 

2018TA5.05 09.02.2018 Funerària del Bages 
Nínxol 2 Fila Especial 
 Bloc 2 Sant Benet 

177,38 € 

2018TA5.06 02.03.2018 
MEMORA Serveis 
Funeraris de Barcelona 

Nínxol 33 Bloc 6-A  
Santa Maria de Claret 

240,65 € 

2018TA5.07 10.03.2018 
ALTIMA. Funerària 
Fontanova 

Nínxol 18 bis 
Bloc 3 
Sant Jaume 

240,65 € 

2018TA5.08 16.03.2018 
MEMORA Serveis 
Funeraris de Barcelona 

Nínxol 36 
 Bloc 4-B  
Santa Agnès 

240,65 € 

2018TA5.09 20.03.2018 
MEMORA Serveis 
Funeraris de Barcelona 

Nínxol 10  
 Bloc 2  
Sant Benet 

240,65 € 

2018TA5.10 28.03.2018 
MEMORA Serveis 
Funeraris de Barcelona 

Nínxol 34  
 Bloc 6-B  
Sant Genís 

177,38 € 
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La Junta de Govern Local   
 
ACORDA 
 
Únic. Restar assabentada la Junta de Govern Local de les tramitacions assistides TA5 
anteriorment relacionades i incorporades al expedient 76/2018 de la plataforma 
Gestiona. 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
11. ÀREA DE CULTURA I FESTES 
   
11.1 Atorgament de subvenció nominativa a l’Agrupació Coral Sant Fruitós, 
exercici 2018. (Exped. 261/2018)  
 
Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i 
els annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de 
justificació) i es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 32.334.48911 una subvenció nominativa destinada a l’Agrupació Coral 
Sant Fruitós, per import de 1.200,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. AMRF, en representació 
de l’Agrupació Coral Sant Fruitós (registre d’entrada E/002048-2018; 2018-E-RC-2171 
de 25 d’abril de 2018) per la realització d’activitats de promoció musical i cultural 
vinculades al cant coral dins l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
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directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 32.334.48911 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 1.200,00 euros per subvencionar a l’Agrupació Coral Sant Fruitós. 
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 26.4.2018, obrant a 
l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, 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 

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor de cultura i festes, en ús de les competències 
que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a l’Agrupació Coral 
Sant Fruitós per a l’exercici 2018, per import de 1.200,00 euros, per la realització 
d’activitats de promoció musical i cultural vinculades al cant coral dins l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni signat en data 29.6.2017 
(obrant a l’expedient) tal i com especifica el punt dotzè del mateix. “... s’entendrà 
tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un 
mes. La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, 
quedarà condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 1.200,00 
euros, amb càrrec a la partida 32.334.48911 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents: 
 

- 840,00 €, corresponent al 70% de la subvenció, a la signatura del conveni. 
- 360,00 €, corresponent al 30% de la subvenció, una vegada comprovat s’han 

assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix al pacte 
vuitè del conveni de col·laboració. 

 
Cinquè. Notificar el present acord a l’Agrupació Coral Sant Fruitós, i a l’àrea 
d’Intervenció i Tresoreria municipals perquè formalitzi el pagament aprovat al present 
acord. 
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Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. 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  
 
 
11.2 Atorgament de subvenció nominativa a l’Associació Brogit difonem 
cultura de Sant Fruitós de Bages, exercici 2018. (Exped. 262/2018)  
 
Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i 
els annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de 
justificació) i es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 32.334.48920 una subvenció nominativa destinada a l’Associació Brogit 
Difonem Cultura de Sant Fruitós de Bages per import de 4.360,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per JSS, en representació de 
l’Associació Brogit Difonem Cultura de Sant Fruitós de Bages (registre d’entrada 
E/002010-2018; 2018-E-RC-2142-2018 de 24 d’abril de 2018) per les tasques d’edició 
del setmanari d’informació Montpeità dins l’exercici 2018. 
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Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 32.334.48920 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 4.360,00 euros per subvencionar a l’Associació Brogit difonem cultura de Sant 
Fruitós de Bages. 
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 26.04.2018, obrant a 
l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, 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 

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor de cultura i festes, en ús de les competències 
que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a l’Associació Brogit 
difonem cultura de Sant Fruitós de Bages per a l’exercici 2018, per import de 
4.360,00 euros, per col.laborar amb les tasques d’edició del setmanari d’informació 
Montpeità dins l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni signat en data 25.5.2017 
(obrant a l’expedient) tal i com especifica el punt dotzè del mateix. “... s’entendrà 
tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un 
mes. La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, 
quedarà condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 4.360,00 
euros, amb càrrec a la partida 32.334.48920 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents: 
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- 3.052,00 €, corresponent al 70% de la subvenció, a la signatura del conveni. 
- 1.308,00 €, corresponent al 30% de la subvenció , una vegada comprovat s’han 

assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix al pacte 
setè del conveni de col·laboració. 

 
Cinquè. Notificar el present acord a l’Associació Brogit difonem cultura de Sant Fruitós 
de Bages, i a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria municipals perquè formalitzi el pagament 
aprovat al present acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. 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  
 
 
11.3 Atorgament de subvenció nominativa al Col·lectiu de Recerca Històrica, 
exercici 2018. (Exped. 263/2018) 
 
Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i 
els annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de 
justificació) i es va donar publicitat a la web municipal. 
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Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 32.334.48922 una subvenció nominativa destinada al Col·lectiu de 
Recerca Històrica per un import de 2.000,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per JSS, en representació del 
Col·lectiu de Recerca Històrica (registre d’entrada E/002011-2018; 2018-E-RC-2143 
de 24 d’abril de 2018) per la realització de tasques de promoció i desenvolupament del 
Patrimoni museístic de Sant Fruitós de Bages dins l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 32.334.48922 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 2.000,00 euros per subvencionar al Col·lectiu de Recerca Històrica. 
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en data 26.4.2018, obrant a 
l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, 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 

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor de cultura i festes, en ús de les competències 
que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa al Col·lectiu de 
Recerca Històrica per a l’exercici 2018, per import de 2.000,00 euros, per col·laborar 
amb les tasques de promoció i desenvolupament del Patrimoni museístic de Sant 
Fruitós de Bages dins l’exercici 2018 dins l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni signat en data 15.6.2017 
(obrant a l’expedient) tal i com especifica el punt dotzè del mateix. “... s’entendrà 
tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un 
mes. La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, 
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quedarà condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 2.000,00 
euros, amb càrrec a la partida 32.334.48922 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents: 
 

- 1.400,00 €, corresponent al 70% de la subvenció, a la signatura del conveni. 
- 600,00 €, corresponent al 30% de la subvenció, una vegada comprovat s’han 

assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix al pacte 
vuitè del conveni de col·laboració. 

 
Cinquè. Notificar el present acord al Col·lectiu de Recerca Històrica, i a l’àrea 
d’Intervenció i Tresoreria municipals perquè formalitzi el pagament aprovat al present 
acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. 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  
 
 
 
 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 50 de 117 
 

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 

11.4 Atorgament de subvenció nominativa a la Fundació privada Abadia de 
Montserrat 2025, exercici 2018. (Exped. 533/2018)  
 
Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i 
els annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de 
justificació) i es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 11.334.48905 una subvenció nominativa destinada a la Fundació 
privada Abadia de Montserrat, per import de 1.500,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per CRS, en representació de la 
Fundació privada Abadia de Montserrat, 2025 (registre d’entrada E/001980-2018, 
2018-E-RC-2104 de 20 d’abril de 2018), per l’edició d’un llibre dins de l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. La partida 11.334.48905 del pressupost vigent te una consignació de 1.500,00 
euros per subvencionar a la Fundació Privada Abadia de Montserrat. 
 
Tercer. Vist l’informe emès pel tècnic de cultura en 24.4.2018, obrant a l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, 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 

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor de cultura en ús de les competències que té 
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
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Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a la Fundació privada 
Abadia de Montserrat 2025, per a l’exercici 2018, per import de 1.500,00 euros, per 
col·laborar en l’edició del llibre “Les arrels tomistes i agustinianes de l’estètica de 
Torras i Bages”, obra d’Abel Miró. 
 
Segon. Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni signat en data 23.6.2017 
(obrant a l’expedient) tal i com especifica el punt dotzè del mateix. “... s’entendrà 
tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un 
mes. La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, 
quedarà condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 1.500,00 
euros amb càrrec a la partida 11.334.48905 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  

a) 1.050,00 euros, corresponent al 70% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

b) 450,00 euros, corresponent al 30% de la subvenció, una vegada comprovat 
s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix 
al pacte sisè del conveni de col·laboració. 
 

Cinquè. Notificar el present acord a la Fundació privada Abadia de Montserrat 2025 i a 
l’àrea d’Intervenció i Tresoreria municipal perquè formalitzin els pagaments aprovats al 
present acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. 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. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 52 de 117 
 

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  
 
 
11.5 Autorització d’ús del Cobert de la màquina de batre per la realització de la 
Festa dels museus. (Exped. 611/2018)  
 
Primer. Vista la sol·licitud presentada per JSS en representació de COL.LECTIU DE 
RECERCA HISTÒRICA (registres d’entrada E/001972-2018; 2018-E-RC-2097 de 20 
d’abril i registre d’entrada 2018-E-RC-2098 de 20 d’abril), en les quals sol·licita 
autorització per utilitzar l’espai del Cobert de la màquina de batre, per realitzar la Festa 
dels Museus el dissabte 12 de maig de 2018 de 15:00 a 23:00 hores. Es preveu 
l’assistència d’unes 300 persones, i hi haurà servei de bar. Així mateix, a la sol·licitud 
també es demana la cessió de material municipal. 
 
Segon. Vista l’acta de la comissió de coordinació d’activitats en espais públics 
municipals de 23.4.2018, obrant a l’expedient. 
 
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  

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor de cultura i festes en ús de les competències 
delegades, que elevi a la Junta de Govern Local, els següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar al Col·lectiu de Recerca Històrica a fer ús del Cobert de la 
màquina de batre per realitzar la Festa dels Museus, dissabte 12 de maig de 2018, 
de 15:00 a 23:00 hores, amb les següents condicions: 
 

 L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil 
per aquest acte i acreditar-ne la seva vigència. 

 L’organitzador adoptarà les mesures necessàries per garantir la seguretat dels 
assistents a l’activitat. 
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 L’entitat organitzadora  es farà responsable de deixar l’espai utilitzat en les 
mateixes condicions en què van trobar-ho i a treure totes les deixalles que 
hagin pogut llençar els assistents. 
 

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

 En cas de fer foc, aquest permís quedarà condicionat a l’autorització del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesa (DARP) de la Generalitat de 
Catalunya.  
 

 Els autoritzats hauran de respectar la resta de normes contingudes a 
l’Ordenança de convivència ciutadana, en especial a les que fan referència al 
respecte, als drets dels altres usuaris i del descans dels veïns, prenent en 
consideració en tot moment per part de les persones que formulin la sol·licitud 
que l’autorització que es pugui cursar en cada cas, no comporta l’habilitació 
d’un ús privatiu i exclusiu o excloent de l’espai en tant que en el 
desenvolupament de l’activitat que s’autoritzi, hauran de conviure amb l’ús 
quotidià d’aquest espai per part d’altres usuaris. 
 

Segon. Cedir el material municipal següent: 
 

Entarimat 6x4   40 taules plàstic/fusta 
300 cadires   3 tanques plàstic 
Contenidor envasos  Contenidor paper 

   Contenidor rebuig  Connexió elèctrica (*) 
 
(*) l’organitzador haurà de recollir el dia abans la clau Jis a l’àrea de cultura. 
 
Tercer. Notificar el present acord al sol·licitant, a la Policia Local i a la Brigada 
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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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 D’ENSENYAMENT  
  
12.1 Atorgament de subvenció nominativa a Escola Pla del Puig, exercici 2018. 
(Exped. 232/2018)  
 
Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i 
els annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de 
justificació) i es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 38.324.48936 una subvenció nominativa destinada a l’Escola Pla del 
Puig, per import de 900,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per JRR, en representació de 
l’Escola Pla del Puig (registre d’entrada E/001502-2018, 2018-E-RC-1628 i E/001503-
2018; 2018-E-RC-1629 de 22 de març de 2018) per promoure activitats educatives, 
lúdiques i/o culturals que ajudin a diversificar les activitats proposades, durant l’exercici 
2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 38.324.48936 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 900,00 euros per subvencionar a l’Escola Pla del Puig. 
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Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica d’ensenyament en data 20.4.2018, obrant a 
l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, 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 

 
Per tot l’exposat, es proposa a la regidora d’ensenyament en ús de les competències 
que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a ESCOLA PLA DEL 
PUIG per a l’exercici 2018, per import de 900,00 euros, per col·laborar en la promoció 
d’activitats educatives, lúdiques i/o culturals que ajudin a diversificar les activitats 
proposades, per l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per l’exercici 2018 del conveni signat en data 16.5.2017 
(annex) tal i com especifica el punt onzè del mateix. “... s’entendrà tàcitament 
prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. La 
possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 900,00 euros, 
amb càrrec a la partida 38.324.48936 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  

c) 720,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

d) 180,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada comprovat 
s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix 
al pacte sisè del conveni de col·laboració. 
 

Cinquè. Notificar el present acord a l’Escola Pla del Puig i a l’àrea d’Intervenció i 
Tresoreria municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al present acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. 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. 

 
ANNEX   

 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I L’ESCOLA 
PLA DEL PUIG. 
 

(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  
 
 
12.2 Atorgament de subvenció nominativa a l’Associació AMICAL de 
Mauthausen i altres camps, exercici 2018. (Exped. 234/2018) 
 
Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i 
els annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de 
justificació) i es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 38.324.48934 una subvenció nominativa a l’Associació AMICAL de 
Mauthausen i altres camps, destinada a sensibilització i divulgació i prevenció del 
feixisme,  per import de 1.100,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per EGE, en representació de 
l’Associació AMICAL de Mauthausen i altres camps (registre d’entrada E/001945-2018, 
2018-E-RC-2062 de 19 d’abril de 2018) per promoure la investigació de les víctimes 
del feixisme al municipi i la memòria històrica  per l’exercici 2018. 
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Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 38.324.48934 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 1.100,00 euros per subvencionar a l’Associació AMICAL de Mauthausen i altres 
camps. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica d’ensenyament en data 20.04.2018, obrant a 
l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, 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 

 
Per tot l’exposat, es proposa a la regidora d’ensenyament en ús de les competències 
que té atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a l’Associació 
AMICAL de Mauthausen i altres camps per a l’exercici 2018, per import de 1.100,00 
euros, per col·laborar en la promoció la investigació de les víctimes del feixisme al 
municipi i la memòria històrica per l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni signat en data 23.3.2017 
(obrant a l’expedient) tal i com especifica el punt dotzè del mateix. “... s’entendrà 
tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un 
mes. La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, 
quedarà condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 1.100,00 
euros, amb càrrec a la partida 38.324.48934 del pressupost 2018. 
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Quart.  Aprovar el pagament de la subvenció directa segons consta a l’apartat vuitè 
del conveni, el qual estableix que “ a) El pagament es realitzarà en un sol pagament a 
la signatura del conveni. b) Així mateix, abans del pagament els beneficiaris hauran 
d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de totes les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, mitjançant l’aportació dels certificats acreditatius o declaració 
responsable signada pel president de l’entitat. Es faculta expressament a l’Ajuntament 
a la consulta d’aquesta dades.” 
 
Cinquè. Notificar el present acord a l’Associació AMICAL de Mauthausen i altres 
camps, i a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria municipals perquè formalitzi el pagament 
aprovat al present acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. 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  
 
 
12.3 Declaració de no execució del Lot 3 Cursos d’informàtica, curs 2017-2018, 
del contracte de servei de formació del programa “Escola d’Adults”, adjudicat i 
formalitzat amb l’empresa AULA NOVA BAGES SL. (Exped. 432/2016)  
 
Justificació: 
 
No comptar amb alumnes inscrits al curs, conforme allò establert en la Clàusula X. 
Altres clàusules. “ L’Ajuntament podrà procedir, quan sigui necessari, a suspendre 
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alguns del cursos programats si no hi ha suficient demanda (mínim 6 alumnes a l’inici 
del curs). 
 
Antecedents i consideracions de dret. 
 
1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 29 de juliol de 2016, es va 
acordar adjudicar a l’empresa Aula Nova Bages SL (CIF B64311210), en el marc del 
contracte de servei de formació en el marc del programa “Escola d’Adults”,  els 
següents lots: 
 
LOT 1: Curs de preparació per les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació 
Professional de Grau Mitjà  (330 hores) . Import anual: 9.705,30 €. Import total pels 2 
anys: 19.410,60 €. Garantia definitiva: 970,53 €. 

LOT 3: Cursos d’informàtica (tres trimestres de 40h.). Import anual: 3.814,80 €.Import 
total pels 2 anys: 7.629,60€. Garantia definitiva: 381,48€ 

2. En data, 18 de agost de 2016, es va formalitzar el contracte adjudicat a l’empresa. 

En el Plec de clàusules administratives particulars, que forma part del contracte, es 
determina: 

Clàusula  X. Modificació, subcontractació, extinció i altres clàusules. 
  
“El contracte només podrà modificar en els supòsits previstos en els articles 107 i 234 
del TRLCSP.” 
 
Altres clàusules. “ L’Ajuntament podrà procedir, quan sigui necessari, a suspendre 
alguns del cursos programats si no hi ha suficient demanda (mínim 6 alumnes a l’inici 
del curs). 
Aquesta casuística no tindrà la consideració de modificació del contracte. 
 
Pel cas que la suspensió correspongui a un curs associat a un únic contractista, 
aquest supòsit no tindrà la consideració de modificació del contracte, sense que el 
contractista tingui dret a cap pagament al no haver-se executat l’objecte del contracte.” 

 
3. Mitjançant informe de data 4 d’abril de 2018, emès per la Tècnica d’ensenyament, 
(annex 1), s’acredita que durant el procés d’inscripció d’alumnes al curs d’informàtica 
Internet i xarxes socials s’inscriu únicament una sola persona, i al curs d’informàtica 
Retoc fotogràfic 2 persones pel que correspon: 
 
- La impossibilitat de realitzar el curs LOT 3: Cursos d’informàtica 2017-2018, que es 
va adjudicar a Aula Nova Bages S.L. 
 
4. Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

Òrgan delegant: Alcalde 
Data:  18 de juny de 2015 
Núm. Decret:  480 
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Publicació BOP:  3 de juliol de 2015 
 
Per això, es proposa a la Regidora d’ensenyament elevi a la Junta de Govern Local 
l’aprovació de la següent proposta de 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar en aplicació les previsions establertes en la Clàusula X. Altres 
clàusules del Plec de clàusules administratives particulars transcrites al punt 2 dels 
antecedents, la no execució de la part del contracte de serveis de formació en el marc 
del programa “Escola d’Adults”, adjudicat i formalitzat amb l’empresa AULA NOVA 
BAGES SL amb CIF B64311210, per les raons que consten en la part expositiva. 
 
Part del contracte  que no s’executa: 
 
- LOT 3: Segon i tercer trimestre dels cursos d’informàtica (tres trimestres de 40h)  
curs 2017-2018. Import anual: 3.814,80 €.  
 
Segon.- Anul·lar la disposició i autorització de la despesa, per l’import indicat en el 
punt anterior amb càrrec a la partida pressupostaria  38.326.22709 Altres treballs 
d’educació i formació d’adults.  
 
Tercer.- Comunicar aquests acords als interessats, als serveis econòmics (Intervenció 
i Tresoreria) d’aquest Ajuntament. 
 
Quart.- Declarar que: 
 

- L'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitja 
de recurs contenciós administratiu davant des jutjats contenciosos administratius 
de Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant el 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. Informe emès per la tècnica d’esports i educació de data 9 d’abril 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  
 
 
12.4 Declaració de no execució del Lot 1 curs de català nivell C, curs 2017-
2018, del contracte de servei de formació del programa “Escola d’Adults”, 
adjudicat i formalitzat amb l’empresa Madison School Serveis Lingüístics SL. 
(Exped. 1000/2016)  
Justificació: 
 
No comptar amb alumnes inscrits al curs, conforme allò establert en la Clàusula X. 
Altres clàusules. “ L’Ajuntament podrà procedir, quan sigui necessari, a suspendre 
alguns del cursos programats si no hi ha suficient demanda (mínim 6 alumnes a l’inici 
del curs). 
 
Antecedents i consideracions de dret. 
 
1. Mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2016-1053 de 20 de setembre de 2016, es 
va adjudicar a l’empresa Madison School Serveis Lingüístics, SL (CIF B62537634), en 
el marc del contracte de servei de formació en el marc del programa “Escola d’Adults”,  
els següents lots: 
 
LOT 1: Curs de Català d’un dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència 
(MECR) (130h); import de licitació: 3.500 €/any. Import anual: 3.132,50 €. Import total 
pels 2 anys: 6.265,00 €. Garantia definitiva: 313,25 €. 

LOT 2: Curs de Català d’un dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència 
(MECR) (130h); import de licitació: 3.500 €/any. Import anual: 3.132,50 €. Import total 
pels 2 anys: 6.265,00 €. Garantia definitiva: 313,25 €. 
 
2. En data 23 de setembre de 2016, es va formalitzar el contracte adjudicat a 
l’empresa. 
 
En el Plec de clàusules administratives particulars, que forma part del contracte, es 
determina: 
 
Clàusula  X. Modificació, subcontractació, extinció i altres clàusules. 
  
“El contracte només podrà modificar en els supòsits previstos en els articles 107 i 234 
del TRLCSP.” 
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Altres clàusules. “ L’Ajuntament podrà procedir, quan sigui necessari, a suspendre 
alguns del cursos programats si no hi ha suficient demanda (mínim 6 alumnes a l’inici 
del curs). 
Aquesta casuística no tindrà la consideració de modificació del contracte. 
 
Pel cas que la suspensió correspongui a un curs associat a un únic contractista, 
aquest supòsit no tindrà la consideració de modificació del contracte, sense que el 
contractista tingui dret a cap pagament al no haver-se executat l’objecte del contracte.” 

 
3. Mitjançant informe de data 4 d’abril de 2018, emès per la Tècnica d’ensenyament, 
(annex 1), s’acredita que durant el procés d’inscripció d’alumnes al Curs de català 
nivell C, no s’ha inscrit ningú, pel que correspon: 
 
- La impossibilitat de realitzar el curs LOT 1: Curs de català nivell C 2017-2018, que es 
va adjudicar a Madison School serveis lingüístics S.L. 
 
4. Atès que la Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 

Òrgan delegant: Alcalde 
Data:  18 de juny de 2015 
Núm. Decret:  480 
Publicació BOP:  3 de juliol de 2015 
 
Per això, es proposa a la Regidora d’ensenyament elevi a la Junta de Govern Local 
l’aprovació de la següent proposta de 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar en aplicació les previsions establertes en la Clàusula X. Altres 
clàusules  del Plec de clàusules administratives particulars transcrites al punt 2 dels 
antecedents, la no execució de la part del contracte de serveis de formació en el marc 
del programa “Escola d’Adults”, adjudicat i formalitzat amb l’empresa Madison School 
Serveis Lingüístics, SL amb CIF B62537634, per les raons que consten en la part 
expositiva. 
 
Part del contracte  que no s’executa: 
 
- LOT 1: Curs de català nivell C, curs 2017-2018. Import anual: 3.132,50 €.  
 
Segon.- Anul·lar la disposició i autorització de la despesa, per l’import indicat en el 
punt anterior amb càrrec a la partida pressupostaria  38.326.22709 Altres treballs 
d’educació i formació d’adults.  
 
Tercer. Comunicar aquests acords als interessats, als serveis econòmics (Intervenció i 
Tresoreria) d’aquest Ajuntament. 
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Quart.- Declarar que: 
 

- L'acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitja 
de recurs contenciós administratiu davant des jutjats contenciosos administratius 
de Barcelona en el termini de dos mesos. 
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant el 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. Informe emès per la tècnica d’esports i educació de data 9 d’abril 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  
 
 
13. ÀREA D’ESPORTS 
   
13.1 Atorgament de subvenció nominativa a FC FRUITOSENC, exercici 2018. 
(Exped 219/2018) 
 
Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i 
els annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de 
justificació) i es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 36.330.48942 una subvenció nominativa destinada al FC Fruitosenc, 
per import de 7.000,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Josep Planas Feixó, en 
representació del FC Fruitosenc (registre d’entrada E/002015-2018, 2018-E-RC-2153 
de 24 d’abril de 2018) per promoure l’activitat física i l’esport per l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 36.330.48942 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 7.000,00 euros per subvencionar al FC Fruitosenc. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica d’esports en data 24.04.2018, obrant a 
l’expedient. 
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Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, 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 

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports en ús de les competències que té 
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a FC FRUITOSENC, 
per a l’exercici 2018, per import de 7.000,00 euros, per col·laborar en la promoció de 
l’activitat física i l’esport per l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per l’exercici 2018 del conveni signat en data 06.06.2017 
(obrant a l’expedient) tal i com especifica el punt onzè del mateix. “... s’entendrà 
tàcitament prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un 
mes. La possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, 
quedarà condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 7.000,00 
euros, amb càrrec a la partida 36.330.48942 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  

e) 5.600,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

f) 1.400,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada 
comprovat s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons 
s’estableix al pacte sisè del conveni de col·laboració. 
 

Cinquè. Notificar el present acord al FC Fruitosenc i a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria 
municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al present acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. 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. 
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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 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  
 
 
13.2 Atorgament de subvenció nominativa a Sant Fruitós Escola de Futbol, 
exercici 2018. (Exped. 221/2018) 
 
Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i 
els annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de 
justificació) i es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 36.330.48943 una subvenció nominativa destinada a l’Escola de 
Futbol, per import de 5.500,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per David Vila Mora, en 
representació de la Sant Fruitós Escola de Futbol (registre d’entrada E/001268-2018, 
2018-E-RC-1347 de 9 de març de 2018) per promoure l’activitat física i l’esport per 
l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
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Segon. A la partida 36.330.48943 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 5.500,00 euros per subvencionar a Sant Fruitós Escola de Futbol. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica d’esports en data 20.4.2018, obrant a 
l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, 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 

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports en ús de les competències que té 
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a SANT FRUITÓS 
ESCOLA DE FUTBOL per a l’exercici 2018, per import de 5.500,00 euros, per 
col·laborar en la promoció de l’activitat física i l’esport per l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per l’exercici 2018 del conveni signat en data 06.6.2017 
(veure annex) tal i com especifica el punt onzè del mateix. “... s’entendrà tàcitament 
prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. La 
possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 5.500,00 
euros, amb càrrec a la partida 36.330.48943 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  

g) 4.400,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

h) 1.100,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada 
comprovat s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons 
s’estableix al pacte sisè del conveni de col·laboració. 
 

Cinquè. Notificar el present acord a Sant Fruitós Escola de Futbol i a l’àrea 
d’Intervenció i Tresoreria municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al 
present acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
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Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. 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   

 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I SANT 
FRUITÓS ESCOLA DE FUTBOL. 
 

(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  
 
 
13.3 Atorgament de subvenció nominativa a l’ASFE, exercici 2018. (Exped. 
222/2018)  
 
Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i 
els annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de 
justificació) i es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 36.330.48944 una subvenció nominativa destinada a l’ASFE, per import 
de 53.500,00 euros. 
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Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per JMF, en representació de 
l’Associació Sant Fruitós Esports (ASFE) (registre d’entrada E/001356-2018, 2018-E-
RC-1458 de 14 de març de 2018) per promoure l’activitat física i l’esport al municipi, 
així com per la gestió de les instal·lacions del pavelló municipal d’esports per l’exercici 
2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 36.330.48944 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 53.500,00 euros per subvencionar a l’ASFE. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica d’esports en data 18.04.2018, obrant a 
l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, 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 

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports en ús de les competències que té 
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió a l’ASFE d’una subvenció de forma directa, per a 
l’exercici 2018, per import de 53.500,00 euros, per col·laborar en la promoció de 
l’activitat física i l’esport al municipi, així com per la gestió de les instal·lacions del 
pavelló municipal d’esports per l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018 del conveni signat en data 25.4.2017 
(annex), tal i com especifica el punt onzè del mateix. “... s’entendrà tàcitament 
prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. La 
possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
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Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 53.500,00 
euros, amb càrrec a la partida 36.330.48944 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  

i) 42.800,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

j) 10.700,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada 
comprovat s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons 
s’estableix al pacte sisè del conveni de col·laboració. 
 

Cinquè. Notificar el present acord a l’ASFE i a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria 
municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al present acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. 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   

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I L’ASFE 
 
 

(Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal)  
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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  
 
 
13.4 Atorgament de subvenció nominativa a Societat de Caçadors de Sant 
Fruitós, exercici 2018. (Exped. 224/2018) 
Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i 
els annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de 
justificació) i es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 36.330.48946 una subvenció nominativa destinada a Societat de 
Caçadors, per import de 800,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per CPD, en representació de la 
Societat de Caçadors de Sant Fruitós (registre d’entrada E/001554-2018, 2018-E-RC-
1677 de 26 de març de 2018) per promoure l’activitat física i l’esport per l’exercici 
2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 36.330.48946 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 800,00 euros per subvencionar a la Societat de Caçadors de Sant Fruitós. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica d’esports en data 19.4.2018, obrant a 
l’expedient. 
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Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, 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 

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports en ús de les competències que té 
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a la SOCIETAT DE 
CAÇADORS DE SANT FRUITÓS, per a l’exercici 2018, per import de 800,00 euros, 
per col·laborar en la promoció de l’activitat física i l’esport per l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per l’exercici 2018 del conveni signat en data 27.7.2017 
(veure annex) tal i com especifica el punt onzè del mateix. “... s’entendrà tàcitament 
prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. La 
possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 800,00 euros, 
amb càrrec a la partida 36.330.48946 del pressupost 2018. 
 
Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  

k) 640,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

l) 160,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada comprovat 
s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix 
al pacte sisè del conveni de col·laboració. 
 

Cinquè. Notificar el present acord a la Societat de Caçadors de Sant Fruitós i a l’àrea 
d’Intervenció i Tresoreria municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al 
present acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. 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. 

 
 
 
ANNEX   

 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I LA SOCIETAT 
DE CAÇADORS DE ST. FRUITÓS. 
 

(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  
 
 
13.5 Atorgament de subvenció nominativa al Grup Excursionista Posa’t en 
Marxa, exercici 2018. (Exped. 235/2018)  
 
Fets  
 
Primer. En data 20.3.2017 la Junta de Govern Local va aprovar el model de conveni 
tipus per vehicular el tràmit de les subvencions nominatives previstes al pressupost i 
els annexos (model de sol·licitud, model de justificació i model de pròrroga de 
justificació) i es va donar publicitat a la web municipal. 
 
Segon. Atès en el pressupost municipal de l’exercici de 2018 existeix a la partida 
pressupostària 36.341.48910 una subvenció nominativa destinada al Grup 
excursionista Posa’t en Marxa, per import de 2.495,00 euros.  
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per JAM, en representació del 
Grup Excursionista Posa’t en Marxa (registre d’entrada E/001442-2018, 2018-E-RC-
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1551 de 20 de març de 2018) per promoure l’activitat física i l’esport al municipi durant 
l’exercici 2018. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer. L’article 5 c) de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions i ajuts 
destinats a associacions, col·lectius i particulars que realitzin activitats d’interès públic 
local, aprovades al Ple municipal de 13.4.2005 (BOPB núm. 136 de 8.6.2005);  l’article 
65 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i l’article 42.3 de les Bases 
d’execució del pressupost preveuen que les subvencions podran concedir-se 
directament quan estiguin previstes en el pressupost de l’exercici i que és canalitzin 
mitjançant conveni. 
 
Segon. A la partida 36.330.48910 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 2.495,00 euros per subvencionar al Grup Excursionista Posa’t en Marxa. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per la tècnica d’esports en data 19.4.2018, obrant a 
l’expedient. 
 
Quart. Atès que la Junta de Govern Local  és l’òrgan amb competència per a 
l’atorgament de subvencions, 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 

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports en ús de les competències que té 
atribuïdes, que elevi a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa al GRUP 
EXCURSIONISTA POSA’T EN MARXA per a l’exercici 2018, per import de 2.495,00 
euros, per promoure l’activitat física i l’esport al municipi, durant l’exercici 2018. 
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per a l’exercici 2018, del conveni signat en data 01.6.2017 
(annex) tal i com especifica el punt onzè del mateix. “... s’entendrà tàcitament 
prorrogat si cap de les parts no ho denuncia, amb antelació mínima d’un mes. La 
possible pròrroga del conveni, que en cap cas podrà excedir de quatre anys, quedarà 
condicionada a l’existència en el pressupost vigent de cada exercici de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages de la consignació, ...”.  
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per un import de 2.495,00 
euros, amb càrrec a la partida 36.341.48910 del pressupost 2018. 
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Quart.  Aprovar el termini de pagament de la subvenció directa, segons els imports i 
dates següents:  

m) 1.996,00 euros, corresponent al 80% de la subvenció, a la signatura del 
conveni. 

n) 499,00 euros, corresponent al 20% de la subvenció, una vegada comprovat 
s’han assolit els objectius del conveni i prèvia justificació, segons s’estableix 
al pacte sisè del conveni de col·laboració. 
 

Cinquè. Notificar el present acord al Grup Excursionista Posa’t en Marxa i a l’àrea 
d’Intervenció i Tresoreria municipals perquè formalitzin els pagaments aprovats al 
present acord. 
 
Sisè. Comunicar la concessió de la subvenció a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions (BDNS) que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 
 
Setè. Publicar al Butlletí Oficial de la Província, l’anunci d’aprovació del conveni. 
 
Vuitè. 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   

 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES I AL GRUP 
EXCURSIONISTA POSA’T EN MARXA. 
 

(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  
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13.6 Autorització per la celebració de l’activitat esportiva, caminada/cursa La 
gran enfangada. (Exped. 543/2018 ) 
 
Primer. Vistes les instàncies i documentació aportada JAM, en representació del Grup 
Excursionista Posa’t en Marxa (registre d’entrada E/001704-2018; 2018-E-RC-1842 de 
5 d’abril), en les qual sol·licita autorització dur a terme la celebració de caminada/cursa 
d’obstacles solidària “La gran enfangada” diumenge 27 de maig de 2018 de 10:00 a 
14:00 hores, amb sortida i arribada Cobert de la màquina de batre, així com la petició 
de material municipal, ús vestidors piscines, ús del Cobert màquina de batre, ocupació 
de via pública, talls de circulació, col·laboració de la Policia Local, i autorització per 
instal·lació de Food Trucks.  
 
En data 24 d’abril (registre d’entrada E/002043-2018; 2018-E-RC-2167) es rep 
instància comunicant la no instal·lació de cap inflable durant l’activitat. 
 
L’activitat consta d’una cursa/caminada d’obstacles i la realització d’activitats 
complementàries al final de festa. 
 
La cursa d’obstacles té un recorregut de 10 km (segons plànols annexes a la 
sol·licitud). Es preveu l’assistència d’uns 400 participants. 
 
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 9.4.2018, obrant 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 

 
Es proposa al regidor d’esports en ús de les competències que tenen atribuïdes que 
elevin a la Junta de Govern Local, els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar al Grup Excursionista Posa’t en Marxa, a la celebració de la 
cursa/caminada solidària La gran enfangada, prevista per diumenge 27 de maig 
de 2018, de 10:00 a 14:00 hores, (sortida i arribada al Cobert de la màquina de batre); 
que transcorre pel terme municipal, sense perjudici de les pertinents autoritzacions 
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d’altres departaments o entitats, 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. 

 

 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 15 dies 
abans de la celebració de l’acte, 

 

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

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

 

 Vista la previsió de participants i la tipologia d’activitat, es considera 
recomanable, que l’organitzador disposi d’un servei preventiu sanitari. 
 

 Els organitzadors de l’activitat seran responsables de la conservació i neteja de 
l’espai ocupat i hauran de respondre dels danys i perjudicis que es puguin 
ocasionar, tenint en compte que no es podran utilitzar productes de vidre o 
perillosos a l’espai temporalment ocupat.   
 

 Els organitzadors hauran de treure tots els senyals, obstacles, deixalles, etc... 
que hagin utilitzat per a la realització de l’activitat, el mateix dia en finalitzar 
l’activitat. 
 

 Els autoritzats hauran de respectar la resta de normes contingudes a 
l’Ordenança de convivència ciutadana, en especial les que fan referència al 
respecte al drets dels altres usuaris i del descans dels veïns, prenent en 
consideració, en tot moment, que la present autorització no comporta 
l’habilitació d’un ús privatiu i exclusiu o excloent de l’espai en tant que en el 
desenvolupament de l’activitat permesa haurà de conviure amb l’ús quotidià 
d’aquest espai per part d’altres usuaris. 

 

 L’Ajuntament restarà exempt de tota responsabilitat civil que es pugui derivar 
de l’organització d’aquesta activitat o celebració.  
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 En quan a la realització dels fossars d’aigua, rampes, muntanyes, instal·lació 
dels obstacles, etc., anirà a càrrec de l’ organitzador i caldrà tornar a aplanar i/o 
deixar en les mateixes condicions en què estava. 
 

 Fer esment explícit, que l’organitzador no podrà omplir els fossars d’aigua, fent 
ús de l’abastament de la xarxa pública d’aigua. 
 

 L’organitzador haurà de respectar la nova zona d’aparcament del pavelló 
d’esports. 
 

 En cas de fer foc, aquesta autorització quedarà condicionada a l’autorització 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesa (DARP) de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

 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. 
 

Segon. Autoritzar a l’organitzador a l’ús dels vestidors de les piscines municipals, 
sempre que es garanteixi el compliment del Reglament d’ús Instal·lacions Esportives 
Municipals i que cap persona no accedirà a la zona de platja de les piscines. Així 
mateix es cedirà l’ús del Cobert de la màquina de batre de 10:00 a 14:00 hores. 

 
Tercer. Es podrà cedir el següent material: 
 

3 cabines wc’s 
1 gàbia de taules de plàstic (23 taules) 
20 cadires fusta 
Entarimat 4x3  
3 carpes 
2 contenidors d’envasos 
2 contenidors de rebuig 
2 contenidors d’orgànica 
30 tanques peatonals de plàstic 
Equip de so petit 
Arc sortida/arribada (des de l’àrea d’esports es sol·licitarà a la Diputació de 
Barcelona) 
 

Es lliurarà 1 clau Gis a l’organitzador per la connexió al Cobert de la màquina de batre. 
 

L’ajuntament no cedirà: cordes per a l’alambrada, estaques de fusta, cordes gruixudes, 
cinta de marcar recorregut. 
 
Quart. Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant, la Policia Local i Brigada 
municipal, per al seu coneixement i efectes. 
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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 – Recorregut caminada/cursa solidària La gran Enfangada. 
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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  
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13.7 Ús del pavelló d’esports per la celebració de la festa de fi de curs de 
l’escola Pla del Puig. (Exped. 584/2018)  
 
Primer. Vista la instància presentada per Júlia Rocadembosch Rocadembosch en 
representació de l’Escola Pla del Puig (registre d’entrada Eacat E/001840-2018; 2018-
E-RC-1983 de 13 d’abril), en la qual sol·licita fer ús de la instal·lació esportiva 
municipal del pavelló d’esports, material municipal i disponibilitat d’agents de Policia 
Local, dissabte 16 de juny de 2018 de 16:00 a 23:00 hores, per poder celebrar la festa 
de fi de curs de l’escola, per part dels alumnes amb una representació sobre la 
temàtica 10 anys navegant per la història. Es preveu l’assistència d’unes 500 
persones. 
 
Segon. Consultada a l’entitat que gestiona el pavelló d’esports municipal (ASFE), la 
disponibilitat de  l’espai aquesta ha manifestat la seva conformitat per tal de cedir 
l’espai el dia i horari sol·licitat. 
 
Tercer. L’ús d’instal·lacions esportives municipals es regula al Reglament 
d’Instal·lacions Esportives municipals aprovat pel Ple de 13.5.2009 (BOPB 201, de 22 
d’agost de 2009) i es troba subjecte a llicència i a la liquidació de la corresponent taxa 
prevista a l’Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament d’instal·lacions municipal; 
 
Atès es tracta d’un centre educatiu (sense ànim de lucre) a qui se li pressuposa menor 
capacitat econòmica li serà d’aplicació les tarifes corresponents a aquest tipus 
d’entitats, a qui se’ls aplica una bonificació del 100% de la taxa. L’activitat que es 
pretén realitzar no té caire lucratiu i està destinada a la celebració de la festa de fi de 
curs de l’escola.   
 
Quart. Vista l’acta de la comissió de coordinació d’activitats en espais públics 
municipals, de data 23.4.2018 obrant a l’expedient. 
 
Cinquè. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada 
següent:  
 

- Òrgan delegant: alcalde 
- Data de delegació: 18.6.2015 
- Numero decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
Per tot l’exposat el regidor d’esports, en ús de les competències que té delegades, 
proposa elevar a la Junta de Govern Local, els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar a l’ESCOLA PLA DEL PUIG de Sant Fruitós de Bages, a fer ús del 
pavelló d’esports, dissabte 16 de juny de 2018 de 16:00 a 23:00 hores, per la 
realització de la festa de fi de curs de l’escola, i aprovar, d’acord amb l’ordenança fiscal 
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núm. 26, la bonificació de la totalitat de la taxa; amb el benentès que l’organització 
haurà de complir les següents condicions: 

 L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi aquesta activitat, i acreditar-ne la seva vigència. 

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

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

 Les portes d’emergència del pavelló hauran d’estar lliures de pas. 
 

 L’aforament del pavelló no podrà superar les 1.598 persones. 
 

 L’obertura i tancament de la instal·lació esportiva anirà a càrrec del conserge. 
 

 El centre educatiu serà el responsable de la conservació i neteja de 
l’equipament utilitzat i haurà de respondre dels danys i perjudicis que es puguin 
ocasionar. 
 

 Els usuaris hauran de complir el Reglament d’ús de la instal·lació esportiva. 
 

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

 En cas de fer foc, aquest permís quedarà condicionat a l’autorització del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesa (DARP) de la Generalitat de 
Catalunya.  
 

Segon. Cedir el material municipal següent: 
 
400 cadires plàstic   Graelles + bidó    
40 taules plàstic/fusta   Posar gomes protectores a tota la pista del pavelló 
(*) 
1 contenidor de rebuig   1 contenidor d’orgànica 
1 contenidor d’envasos  1 contenidor de paper 
1 contenidor de vidre   mostradors de fusta (magatzem Les Oliveres) 
 
(*) el muntatge de les gomes es podrà realitzar el divendres al matí i desmuntar el 
dilluns al matí. 
 
Tercer. Notificar el present acord al sol·licitant, a la Brigada municipal, Policia Local, 
conserge del pavelló (JM.L.A) i a l’ASFE per al seu coneixement i efectes. 
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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. 
 

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  
 
 
13.8 Autorització per celebració de pedalada familiar de l’Ampa Ceip Flama. 
(Exped. 587/2018)  
 
Primer. Vista la sol·licitud presentada per Ivan Sánchez Laplaza en representació de 
l’AMPA CEIP FLAMA (registre d’entrada 2018-E-RC-1841; 2018-E-RC-1991 de 13 
d’abril), en la qual demana autorització per la realització d’una pedalada familiar 
(segons recorregut que s’annexa) amb la participació d’alumnes i pares de l’escola 
Flama, en motiu de la Festa de primavera de l’escola, que tindrà lloc dissabte 19 de 
maig de 2018 d’11:30 a 12:30 hores aproximadament, segons programa adjunt de la 
festa. 
 
A la instància s’incorpora certificat de cobertura de responsabilitat civil general de 
l’activitat, de l’Ampa Ceip Flama 2002 vigent. 
 
Així mateix, a la sol·licitud també es demana la col·laboració de la Policia Local durant 
la pedalada, i es procedeixi a senyalitzar la prohibició de parada i estacionament al c/ 
Comtes de Barcelona s/n, durant tot el dia 19 de maig. 
 
Segon. Vista l’acta de la comissió de coordinació d’activitats en espais públics 
municipals de 23.4.2018, obrant a l’expedient. 
 
Tercer. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada 
següent:  
 

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

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports en ús de les competències 
delegades, que elevi a la Junta de Govern Local, els següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar el trànsit pels carrers i camins del municipi de Sant Fruitós de Bages 
(segons plànol del recorregut annex al present) a l’AMPA CEIP FLAMA, dissabte 19 
de maig de 2018, d’11:30 a 12:30 hores, en motiu de la pedalada familiar, amb les 
següents condicions: 
 

 L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil 
per aquest acte i acreditar-ne la seva vigència. 

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

 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 10 dies abans de l’activitat amb 
la Policia Local. 

 L’organitzador haurà de disposar de la conformitat dels propietaris o 
organismes afectats per les vies afectades, i del Servei de Trànsit si l’acte 
transcorre per carreteres fora del nucli 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 adoptarà les mesures necessàries per garantir la seguretat dels 
assistents a l’activitat. 
 

 L’entitat organitzadora  es farà responsable de deixar la zona per on passi la 
sortida-passejada en bicicleta en les mateixes condicions en què van trobar-ho 
i a treure tots els senyals i deixalles que hagin pogut llençar els participants. 

 

 La Policia Local amb coordinació amb la Brigada municipal, senyalitzarà 4 dies 
abans de l’activitat, la prohibició d’estacionament al c/ Comtes de Barcelona, 
s/n durant tot el dia 19 de maig de l’actual. 
 

 L’ajuntament restarà exempt de tota responsabilitat civil que es pugui derivar 
de l’organització d’aquest acte. 
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Segon. La Policia Local amb coordinació amb la Brigada municipal, senyalitzarà 4 dies 
abans de l’activitat, la prohibició d’estacionament al c/ Comtes de Barcelona, s/n 
durant tot el dia 19 de maig de l’actual. 
 
Tercer. La Policia Local recolzarà l’activitat de la pedalada familiar, amb la seva 
presència per vetllar i garantir la seguretat dels participants. 
 
Quart. Notificar el present acord a l’entitat AMPA CEIP FLAMA, a la Policia Local i la 
Brigada 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 1 – Plànol recorregut pedalada familiar. 
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ANNEX 2 – Programa Festa de Primavera Escola La Flama. 
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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  
 
 
 
13.9 Autorització d’ús del Cobert de la màquina de batre per la realització 
d’activitat esportiva. (Exped. 612/2018) 
 
Primer. Vista la sol·licitud presentada per Òscar Perellón de Haro en representació de 
GIMNÀS V2O (registre d’entrada 2018-E-RC-2093 de 19 d’abril), en la qual demana 
autorització per utilitzar l’espai del Cobert de la màquina de batre, per realitzar el 
Festival de fi de curs del gimnàs, amb representacions d’activitats de ball i gimnàstica 
per part dels alumnes del centre, divendres 22 de juny de 2018 de 19:30 a 21:30 
hores. 
Així mateix, a la sol·licitud també es demana la cessió de material municipal. 
 
Segon. Vista l’acta de la comissió de coordinació d’activitats en espais públics 
municipals de 23.4.2018, obrant a l’expedient. 
 
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  

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports en ús de les competències 
delegades, que elevi a la Junta de Govern Local, els següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar al Gimnàs V2O a fer ús del Cobert de la màquina de batre per 
realitzar el Festival de fi de curs de l’esmentat gimnàs, divendres 22 de juny de 2018, 
de 19:30 a 21:30 hores, amb les següents condicions: 
 

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

 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 15 dies abans de l’activitat amb 
la Policia Local. 

 L’organitzador adoptarà les mesures necessàries per garantir la seguretat dels 
assistents a l’activitat. 
 

 L’entitat organitzadora  es farà responsable de deixar l’espai utilitzat en les 
mateixes condicions en què van trobar-ho i a treure totes les deixalles que 
hagin pogut llençar els assistents. 
 

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

 Els autoritzats hauran de respectar la resta de normes contingudes a 
l’Ordenança de convivència ciutadana, en especial a les que fan referència al 
respecte, als drets dels altres usuaris i del descans dels veïns, prenent en 
consideració en tot moment per part de les persones que formulin la sol·licitud 
que l’autorització que es pugui cursar en cada cas, no comporta l’habilitació 
d’un ús privatiu i exclusiu o excloent de l’espai en tant que en el 
desenvolupament de l’activitat que s’autoritzi, hauran de conviure amb l’ús 
quotidià d’aquest espai per part d’altres usuaris. 

 
Segon. El material municipal no es podrà cedir. 
 
Tercer. Notificar el present acord al sol·licitant i la Policia Local, 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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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  
 
 
13.10 Aprovació de la pròrroga del contracte administratiu especial per a 
l’explotació del servei de bar al camp de futbol. (Exped. 640/2014)  
 
Primer. En data 29 d’agost de 2014 es va formalitzar el contracte administratiu 
especial per a l’explotació del servei de bar al camp de futbol, entre l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages i la Sra. Glòria Catot Calvo. 
 
Segon. Conforme el plec de clàusules administratives particulars, la vigència del 
contracte s’estableix en 4 anys des de la seva formalització, prorrogables fins a un 
màxim de 6 anys, i estableix la possibilitat de dues pròrrogues, per un durada màxima 
d’un any cada una. 
 
Tercer. Vista la instància presentada per la Sra. Glòria Catot Calvo, DNI -****, en data 
28 de desembre de 2017 (2017-E-RC-6032) 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. 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 administratiu especial per a l’explotació del 
servei de bar al camp de futbol de Sant Fruitós de Bages, a favor de la Sra. Glòria 
Catot Calvo, DNI ****, per un any més, finalitzant la mateixa en data 29 d’agost de 
2019. 
 
Segon. Notificar el present acord a la persona interessada, a la Intervenció Tresoreria, 
a la tècnica d’esports, i a la tresoreria municipal. 
 
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 
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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  
 
 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 
S1 Expedient sancionador en matèria d'abocament de residus - acta 
260/2017: Resolució del procediment. Imposició de sanció (exp. 829/2017) 
 

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  
 
DADES DEL PROCEDIMENT 
 

Acta policial 260/2017 data 11/04/2017 

Identificació del 
presumpte infractor 

**** NIF **** 

expedient incoat 829/2017 
decret 
d’incoació 

Decret número 
2017-1294, de 
09/11/2017 
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Primer. Mitjançant decret número 2017-1294, de 9 de novembre de 2017 es va aprovar 
l’inici d’ofici de procediment sancionador contra el senyor ****per la possible comissió 
de falta lleu a partir de la conducta denunciada mitjançant acta número 260/2017 de la 
Policia Local consistent en la presumpta comissió d’una falta lleu tipificada a l’article 
75, apartats h) en relació amb l’article 76 b) del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i l’article 40 f) de 
l’Ordenança municipal de la gestió de residus, en els termes que figuren a l’acta 
policial esmentada, el dia 11 d’abril de 2017. 
 
Segon. La incoació del corresponent procediment sancionador va ser notificada al 
presumpte infractor en data 17 de novembre de 2017, juntament amb la proposta de 
resolució de l’instructor de l’expedient, redactada en els termes següents: 
 
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 

Acta policial 260/2017 data 11/04/2017 

Identificació del 
presumpte infractor 

**** NIF **** 

expedient incoat 829/2017   

 
A partir de les actuacions realitzades i la documentació obrant a l’expedient de 
referència, com a instructor del procediment es formula la següent PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ als efectes del previst a l’article 18.2 del Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat1: 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer. INCOACIÓ. Per decret número 2017-1294, de 9 de novembre de 2017, s’ha 
procedit a la incoació d’expedient sancionador a partir de la informació incorporada a 
l’acta número 260/2017 de la Policia Local contra el senyor ****per la possible comissió 
d’una falta lleu tipificada a l’article a l’article 75, apartats h) en relació amb l’article 76 b) 
del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus i l’article 40 f) de l’Ordenança municipal de la gestió de 
residus, essent  la conducta presumptament  reprovable  l’abandonament de residus 
municipals de procedència domèstica o residus comercials fora dels elements de 
contenció, en data 11 d’abril de 2017, al matí (segons consta a l’acta policial els agents 
es van personar al lloc dels fets aproximadament a les 09:40 i van desenvolupar la 
seva actuació de comprovació de fets denunciats).  
 
La conducta que dóna lloc a l’inici de l’expedient sancionador es descriu a l’acta 
policial de la manera següent: 

                                                 
1 Aplicable conforme el previst a l’article 103 bis de la Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 
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- “Un cop al lloc, els agents signants han observat com al costat dels contenidors 

hi havia una gran quantitat de brossa, alguna en bosses de plàstic i d’altra 
directament a terra. 

- Els agents actuants han observat com a l’abocament hi havia documents a 
nom de ****, (...).” 

 
L’acta incorpora un reportatge fotogràfic respecte al lloc dels fets i els residus 
localitzats. 
 
 
A partir de les actuacions incorporades a l’expedient resulten els següents 
 
FETS PROVATS 
 
Com a fets provats es prenen en consideració el relat fàctic i les manifestacions 
incorporades a l’acta de la Policia Local 260/2017 que consta parcialment transcrita al 
punt primer de l’apartat anterior, emesa pels agents actuants en la seva condició 
d’autoritat.  
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 

I. Òrgan competent.  
 
L’òrgan competent per resoldre l’expedient sancionador de referència és l’alcalde, 
conforme l’article 21.1.n de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i l’article 2.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. Aquesta 
competència es troba delegada a favor de la Junta de Govern Local segons el cartipàs 
vigent aprovat per decret número 2015-0480, de 18 de juny de 2015. 
 

II. Procediment. 
 
El procediment seguit ha observat tots els tràmits legals i reglamentaris establert al 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als 
àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya aplicable a la matèria en virtut 
de l’article 103 bis del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 

III. Infracció 
 

S’ha constat la comissió d’una falta lleu tipificada a l’article a l’article 75, apartats h) en 
relació amb l’article 76 b) del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei reguladora dels residus i l’article 40 f) de l’Ordenança municipal 
de la gestió de residus, consistent en l’abandonament de residus municipals de 
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procedència domèstica o residus comercials fora dels elements de contenció, en data 
11 d’abril de 2017. 

No es troba prescrita la infracció d’acord amb els articles 120 de la Llei reguladora dels 
residus i 51 de l’Ordenança municipal de la gestió de residus, essent el termini de 
prescripció un any des de la comissió de la infracció. 

 
IV. Responsable 

 
De la citada infracció es considera responsable en la condició d’autor al Sr. 
****conforme les dades d’identificació incorporades a l’acta policial número 260/2017. 
 

V. Sanció. 
 
La sanció prevista per aquesta infracció es tipifica de forma específica a l’article 45 de 
l’Ordenança municipal de la gestió de residus, pot consistir en multa de 60 fins a  
1.500 euros. 
 
En base a l’article 46 i ss. de l’Ordenança municipal de la gestió de residus, que 
contenen criteris de graduació de les sancions aplicables es considera que,  a partir de 
les dades disponibles a l’expedient, la sanció corresponent per la infracció comesa ha 
d’ésser la mínima aplicable (60 euros) en base al principi de proporcionalitat, per ésser 
els primers expedients sancionadors incoats en virtut de l’aprovació de l’ordenança de 
gestió dels residus municipals, i entenent-se que la intenció del consistori amb dites 
incoacions és aconseguir un municipi net i respectuós amb el medi ambient.   
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
A partir dels antecedents i fonaments analitzats als apartats anteriors es formula la 
següent proposta de resolució: 
 
Imposar al sr. ****una sanció de multa de 60,00 €, per la comissió d’una infracció lleu 
tipificada a l’article a l’article 75, apartat h) en relació amb l’article 76 b) del Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus i l’article 40 f) de l’Ordenança municipal de la gestió de residus, consistent 
en l’abandonament de residus municipals de procedència domèstica o residus 
comercials fora dels elements de contenció. 
 
NOTIFICACIÓ  
 
Procedeix la notificació de la present proposta de resolució a l’infractor amb 
atorgament d’un termini d’audiència de 10 dies hàbils per formular al·legacions 
conforme el previst a l’article 18.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 
 
Si en aquest termini no es formulen al·legacions, la present proposta es derivarà a 
l’òrgan competent als efectes que aquest adopti la resolució pertinent.  
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No obstant l’anterior, s’informa expressament d’allò previst a l’article 50 de l’Ordenança 
municipal de la gestió de residus, en el sentit d’advertir que si es realitza el pagament 
de la sanció proposada dins dels quinze dies hàbils posteriors a la notificació de la 
iniciació del procediment, implicarà l’automàtica reducció de la multa en un 50%. El fet  
d’acollir-se a aquesta opció implicarà la renúncia a la presentació d’al·legacions o 
qualsevol tipus de recurs. ” 
 
Tercer. Havent-se donat tràmit d’audiència a l’interessat, no consta que aquest hagi 
formulat al·legacions respecte a la proposta de resolució. 
 
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. 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015. 

 
PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Imposar al sr. ****, amb NIF ****, una sanció de 60,00 € per la comissió d’una 
falta lleu tipificada a l’article 75, apartats h) en relació amb l’article 76 b) del Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus i l’article 40 f) de l’Ordenança municipal de la gestió de residus, conforme 
la proposta de resolució que s’incorpora a la part expositiva a efectes de fonamentació. 
 
Segon. Notificar aquest acte al sr. ****adjuntant el document de liquidació núm. 
2018/0000002014 informant respecte al pagament de la sanció 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. Comunicar la present resolució a l’àrea de Tresoreria als efectes de gestió de la 
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liquidació de la sanció (núm. 2018/0000002014). 
 
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. 

 
 
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 Expedient sancionador en matèria d'abocament de residus - acta 
686/2017 (exp. 1014/2017) 
 

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  
 
 
 

DADES DEL PROCEDIMENT 
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Acta policial 686/2017 data 05/07/2017 

Identificació del 
presumpte infractor 

**** NIF **** 

expedient incoat 1014/2017 
decret 
d’incoació 

Decret número 
2017-1298, de 
09/11/2017 

 
Primer. Mitjançant decret número 2017-1298, de 9 de novembre de 2017 es va aprovar 
l’inici d’ofici de procediment sancionador contra el senyor ****per la possible comissió 
de falta lleu a partir de la conducta denunciada mitjançant acta número 260/2017 de la 
Policia Local consistent en la presumpta comissió d’una falta lleu tipificada a l’article 
75, apartats h) en relació amb l’article 76 b) del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i l’article 40 f) de 
l’Ordenança municipal de la gestió de residus, en els termes que figuren a l’acta 
policial esmentada, el dia 11 d’abril de 2017. 
 
Segon. La incoació del corresponent procediment sancionador va ser notificada 
mitjançant publicació d’anunci al BOE número 297 de 7 de desembre de 2017 amb 
identificació del tràmit referit al decret d’incoació i a l’emissió de proposta de resolució 
de l’instructor de l’expedient (atès que intentada la notificació per mitjà de carta 
certificada amb acús de rebut a través del sistema oficial de correus no va ser possible 
la seva realització pels motius que consten a l’expedient), redactada en els termes 
següents: 
 
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 

Acta policial 686/2017 data 05/07/2017 

Identificació del 
presumpte infractor 

**** NIF **** 

expedient incoat 1014/2017   

 
A partir de les actuacions realitzades i la documentació obrant a l’expedient de 
referència, com a instructor del procediment es formula la següent PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ als efectes del previst a l’article 18.2 del Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat2: 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 

                                                 
2 Aplicable conforme el previst a l’article 103 bis de la Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 
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Primer. INCOACIÓ. Per decret número 2017-1298, de 9 d e novembre de 2017, s’ha 
procedit a la incoació d’expedient sancionador a partir de la informació incorporada a 
l’acta número 686/2017 de la Policia Local contra el senyor  ****per la possible 
comissió d’una falta lleu tipificada a l’article a l’article 75, apartats h) en relació amb 
l’article 76 b) del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei reguladora dels residus i l’article 40 b) de l’Ordenança municipal de la 
gestió de residus, essent  la conducta presumptament  reprovable  l’abandonament, 
abocament incontrolat de residus, en data 5 de juliol de 2017 (segons consta a l’acta 
policial els agents es van personar al lloc dels fets aproximadament a les 16:55 i van 
desenvolupar la seva actuació de comprovació de fets denunciats).  
 
La conducta que dona lloc a l’inici de l’expedient sancionador es descriu a l’acta 
policial de la manera següent: 
 

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

 
L’acta incorpora un reportatge fotogràfic respecte al lloc dels fets i els residus 
localitzats. 
 
A partir de les actuacions incorporades a l’expedient resulten els següents 
 
 
FETS PROVATS 
 
Com a fets provats es prenen en consideració el relat fàctic i les manifestacions 
incorporades a l’acta de la Policia Local 686/2017 que consta parcialment transcrita al 
punt primer de l’apartat anterior, emesa pels agents actuants en la seva condició 
d’autoritat.  
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 

VI. Òrgan competent.  
 
L’òrgan competent per resoldre l’expedient sancionador de referència és l’alcalde, 
conforme l’article 21.1.n de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i l’article 2.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. Aquesta 
competència es troba delegada a favor de la Junta de Govern Local segons el cartipàs 
vigent aprovat per decret número 2015-0480, de 18 de juny de 2015. 
 

VII. Procediment. 
 
El procediment seguit ha observat tots els tràmits legals i reglamentaris establert al 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als 
àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya aplicable a la matèria en virtut 
de l’article 103 bis del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
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VIII. Infracció 

 
S’ha constat la comissió d’una falta lleu tipificada a l’article a l’article 75, apartats h) en 
relació amb l’article 76 b) del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei reguladora dels residus i l’article 40 f) de l’Ordenança municipal 
de la gestió de residus, consistent en l’abandonament de residus municipals de 
procedència domèstica o residus comercials fora dels elements de contenció, en data 
05 de juliol de 2017. 
 
No es troba prescrita la infracció d’acord amb els articles 120 de la Llei reguladora dels 
residus i 51 de l’Ordenança municipal de la gestió de residus, essent el termini de 
prescripció un any des de la comissió de la infracció.  
 

IX. Responsable 
 
De la citada infracció es considera responsable en la condició d’autor al Sr. Carlos **** 
conforme les dades d’identificació incorporades a l’acta policial número 686/2017. 
 

X. Sanció. 
 
La sanció prevista per aquesta infracció es tipifica de forma específica a l’article 45 de 
l’Ordenança municipal de la gestió de residus, pot consistir en multa de 60 fins a  
1.500 euros. 
 
En base a l’article 46 i ss. de l’Ordenança municipal de la gestió de residus, que 
contenen criteris de graduació de les sancions aplicables es considera que,  a partir de 
les dades disponibles a l’expedient, la sanció corresponent per la infracció comesa ha 
d’ésser d’import (150 euros) en base al principi de proporcionalitat, per haver estat 
expressament constatada la infracció en el moment de la comissió i requerit l’infractor 
per a la retirada del l’abocament il·legal a havent fent cas omís a dit advertiment, 
segons consta a l’acta policial motivadora del present expedient,  i essent la voluntat 
del consistori aconseguir un municipi net i respectuós amb el medi ambient.   
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
A partir dels antecedents i fonaments analitzats als apartats anteriors es formula la 
següent proposta de resolució: 
 
Imposar al sr. **** una sanció de 150,00 €, per la comissió d’una infracció lleu tipificada 
a l’article a l’article 75, apartat h) en relació amb l’article 76 b) del Decret Legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 
i l’article 40 b) de l’Ordenança municipal de la gestió de residus, consistent en 
l’abandonament de residus municipals de procedència domèstica o residus comercials 
fora dels elements de contenció. 
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NOTIFICACIÓ  
 
Procedeix la notificació de la present proposta de resolució a l’infractor amb 
atorgament d’un termini d’audiència de 10 dies hàbils per formular al·legacions 
conforme el previst a l’article 18.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 
 
Si en aquest termini no es formulen al·legacions, la present proposta es derivarà a 
l’òrgan competent als efectes que aquest adopti la resolució pertinent.  
 
No obstant l’anterior, s’informa expressament d’allò previst a l’article 50 de l’Ordenança 
municipal de la gestió de residus, en el sentit d’advertir que si es realitza el pagament 
de la sanció proposada dins dels quinze dies hàbils posteriors a la notificació de la 
iniciació del procediment, implicarà l’automàtica reducció de la multa en un 50%. El fet  
d’acollir-se a aquesta opció implicarà la renúncia a la presentació d’al·legacions o 
qualsevol tipus de recurs.” 
 
Tercer. Havent-se donat tràmit d’audiència a l’interessat mitjançant publicació de 
notificació al BOE número 297 de 7 de desembre de 2017, no consta que aquest hagi 
formulat al·legacions respecte a la proposta de resolució. 
 
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. 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015. 

 
PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Imposar al sr. ****, amb NIF ****, una sanció de 150,00 € per la comissió d’una 
falta lleu tipificada a l’article 75, apartats h) en relació amb l’article 76 b) del Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus i l’article 40 b) de l’Ordenança municipal de la gestió de residus, conforme 
la proposta de resolució que s’incorpora a la part expositiva a efectes de fonamentació. 
 
Segon. Notificar aquest acte al sr. ****adjuntant el document de liquidació núm. 
2018/0000002015 informant respecte al pagament de la sanció 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. 
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- 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. Comunicar la present resolució a l’àrea de Tresoreria als efectes de gestió de la 
liquidació de la sanció (núm. 2018/0000002015). 
 
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. 

 
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 Expedient sancionador en matèria d'abocament de residus - acta 
709/2017: Resolució del procediment. Imposició de sanció (exp. 1111/2017) 
 

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  
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DADES DEL PROCEDIMENT 
 

Acta policial 709/2017 data 27/07/2017 

Identificació del 
presumpte infractor 

**** NIF **** 

expedient incoat 1111/2017 
decret 
d’incoació 

Decret número 
2017-1303, de 
10/11/2017 

 
Primer. Mitjançant decret número 2017-1303, de 10 de novembre de 2017 es va 
aprovar l’inici d’ofici de procediment sancionador contra el senyor ****, per la possible 
comissió de falta lleu a partir de la conducta denunciada mitjançant acta número 
260/2017 de la Policia Local consistent en la presumpta comissió d’una falta lleu 
tipificada a l’article 75, apartats h) en relació amb l’article 76 b) del Decret Legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 
i l’article 40 f) de l’Ordenança municipal de la gestió de residus, en els termes que 
figuren a l’acta policial esmentada, el dia 11 d’abril de 2017. 
 
Segon. La incoació del corresponent procediment sancionador va ser notificada al 
presumpte infractor en data 17 de novembre de 2017, juntament amb la proposta de 
resolució de l’instructor de l’expedient, redactada en els termes següents: 
 
 
 
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 

Acta policial 709/2017 data 27/07/2017 

Identificació del 
presumpte infractor 

**** NIF **** 

expedient incoat 1111/2017   

 
A partir de les actuacions realitzades i la documentació obrant a l’expedient de 
referència, com a instructor del procediment es formula la següent PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ als efectes del previst a l’article 18.2 del Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat3: 
 
 
 

                                                 
3 Aplicable conforme el previst a l’article 103 bis de la Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus 
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ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer. INCOACIÓ. Per decret número 2017-1303, de 10 de novembre de 2017, s’ha 
procedit a la incoació d’expedient sancionador a partir de la informació incorporada a 

l’acta número 709/2017 de la Policia Local contra el senyor ****per la possible 

comissió d’una falta lleu tipificada a l’article a l’article 75, apartats h) en relació amb 
l’article 76 b) del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei reguladora dels residus i l’article 40 f) de l’Ordenança municipal de la 
gestió de residus, essent  la conducta presumptament  reprovable  l’abandonament de 
residus municipals de procedència domèstica o residus comercials fora dels elements 
de contenció, en data 27 de juliol de 2017,  (segons consta a l’acta policial els agents 
es van personar al lloc dels fets aproximadament a les 10:45 i van desenvolupar la 
seva actuació de comprovació de fets denunciats).  
 
La conducta que dona lloc a l’inici de l’expedient sancionador es descriu a l’acta 
policial de la manera següent: 
 

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

 
L’acta incorpora un reportatge fotogràfic respecte al lloc dels fets i els residus 
localitzats. 
 
 
A partir de les actuacions incorporades a l’expedient resulten els següents 
 
FETS PROVATS 
 
Com a fets provats es prenen en consideració el relat fàctic i les manifestacions 
incorporades a l’acta de la Policia Local 709/2017 que consta parcialment transcrita al 
punt primer de l’apartat anterior, emesa pels agents actuants en la seva condició 
d’autoritat.  
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 

XI. Òrgan competent.  
 
L’òrgan competent per resoldre l’expedient sancionador de referència és l’alcalde, 
conforme l’article 21.1.n de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i l’article 2.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. Aquesta 
competència es troba delegada a favor de la Junta de Govern Local segons el cartipàs 
vigent aprovat per decret número 2015-0480, de 18 de juny de 2015. 
 

XII. Procediment. 
 
El procediment seguit ha observat tots els tràmits legals i reglamentaris establert al 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat
http://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-electronica/ajuntament/cartipas-municipal/
http://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-electronica/ajuntament/cartipas-municipal/


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 108 de 117 
 

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 

àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya aplicable a la matèria en virtut 
de l’article 103 bis del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 

XIII. Infracció 
 
S’ha constat la comissió d’una falta lleu tipificada a l’article a l’article 75, apartats h) en 
relació amb l’article 76 b) del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei reguladora dels residus i l’article 40 f) de l’Ordenança municipal 
de la gestió de residus, consistent en l’abandonament de residus municipals de 
procedència domèstica o residus comercials fora dels elements de contenció, en data 
27 de juliol de 2017. 
 
No es troba prescrita la infracció d’acord amb els articles 120 de la Llei reguladora dels 
residus i 51 de l’Ordenança municipal de la gestió de residus, essent el termini de 
prescripció un any des de la comissió de la infracció.  
 
 

XIV. Responsable 
 
De la citada infracció es considera responsable en la condició d’autor al Sr. **** 
conforme les dades d’identificació incorporades a l’acta policial número 709/2017. 
 

XV. Sanció. 
 
La sanció prevista per aquesta infracció es tipifica de forma específica a l’article 45 de 
l’Ordenança municipal de la gestió de residus, pot consistir en multa de 60 fins a  
1.500 euros. 
 
 
En base a l’article 46 i ss. de l’Ordenança municipal de la gestió de residus, que 
contenen criteris de graduació de les sancions aplicables es considera que,  a partir de 
les dades disponibles a l’expedient, la sanció que es proposa per la infracció comesa 
ha d’ésser la mínima aplicable (60 euros) en base al principi de proporcionalitat, per 
ésser els primers expedients sancionadors incoats en virtut de l’aprovació de 
l’ordenança de gestió dels residus municipals,  i essent entenent-se que la intenció  del 
consistori amb dites incoacions és aconseguir un municipi net i respectuós amb el 
medi ambient.   
 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
A partir dels antecedents i fonaments analitzats als apartats anteriors es formula la 
següent proposta de resolució: 
 
Imposar al sr. **** una sanció de multa de 60,00 €, per la comissió d’una infracció lleu 
tipificada a l’article a l’article 75, apartat h) en relació amb l’article 76 b) del Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
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dels residus i l’article 40 f) de l’Ordenança municipal de la gestió de residus, consistent 
en l’abandonament de residus municipals de procedència domèstica o residus 
comercials fora dels elements de contenció. 
 
NOTIFICACIÓ  
 
Procedeix la notificació de la present proposta de resolució a l’infractor amb 
atorgament d’un termini d’audiència de 10 dies hàbils per formular al·legacions 
conforme el previst a l’article 18.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 
 
Si en aquest termini no es formulen al·legacions, la present proposta es derivarà a 
l’òrgan competent als efectes que aquest adopti la resolució pertinent.  
 
No obstant l’anterior, s’informa expressament d’allò previst a l’article 50 de l’Ordenança 
municipal de la gestió de residus, en el sentit d’advertir que si es realitza el pagament 
de la sanció proposada dins dels quinze dies hàbils posteriors a la notificació de la 
iniciació del procediment, implicarà l’automàtica reducció de la multa en un 50%. El fet  
d’acollir-se a aquesta opció implicarà la renúncia a la presentació d’al·legacions o 
qualsevol tipus de recurs. ” 
 
Tercer. Havent-se donat tràmit d’audiència a l’interessat, no consta que aquest hagi 
formulat al·legacions respecte a la proposta de resolució. 
 
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. 
- Publicació al BOPB: 3 de juliol de 2015. 

 
PART DISPOSITIVA 
 
Primer. Imposar al sr. ****, amb NIF ****, una sanció de 60,00 € per la comissió d’una 
falta lleu tipificada a l’article 75, apartats h) en relació amb l’article 76 b) del Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus i l’article 40 f) de l’Ordenança municipal de la gestió de residus, conforme 
la proposta de resolució que s’incorpora a la part expositiva a efectes de fonamentació. 
 
Segon. Notificar aquest acte al sr. **** adjuntant el document de liquidació núm. 
2018/0000002016 informant respecte al pagament de la sanció 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: 
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- 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. Comunicar la present resolució a l’àrea de Tresoreria als efectes de gestió de la 
liquidació de la sanció (núm. 2018/0000002016). 
 
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. 

 
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 inicial del “Projecte de reforma parcial de planta baixa per a 
l’ampliació de l’escola de música i arts  Navarcles – Sant Fruitós de Bages” 
(exp. 1597/2017) 
 

VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
Primer. En data 26 d’abril de 2018, amb registre electrònic E/002081-2018, el Sr. 
Jaume Juanola Victori, en representació de Sarrate- Juanola Arquitectura, S.C.P. ha 
presentat el Projecte de reforma parcial de planta baixa per a ampliació de l’escola de 
Música i Arts Navarcles- Sant Fruitós. 

 
Segon. Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, Sr. Joan Anglada Arumí, de data 
2 de maig de 2018, pel qual s’informa favorablement el citat projecte i que s’adjunta al 
present com a annex 1. 

 
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. 

 
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. Aprovar inicialment el “Projecte de reforma parcial de planta baixa per a 
ampliació de l’escola de Música i Arts Navarcles – Sant Fruitós”, redactat pel Sr. 
Jaume Juanola i Victori, amb un pressupost d’execució per contracte de 56.943,52 € 
(IVA exclòs); 68.901,66 euros (21% IVA inclòs), i un termini d’execució de l’actuació de 
dos mesos.  

 

Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, 
publicant-se l’edicte de l’acord corresponent 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. 
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Tercer. Significar que en cas que no es formulin al·legacions durant el termini 
d’informació pública, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou 
acord. 

 
Quart. Notificar el present acord al redactor del projecte, a l’Ajuntament de Navarcles, 
a la Intervenció Tresoreria i als Serveis Tècnics municipals. 

 
Cinquè. 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. 
 
Si la proposta inicial esdevé definitiva sense necessitat d’un nou acord, 
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: Informe tècnic emès per l’arquitecte municipal favorable a l’aprovació 
inicial. 

 
 
INFORME TÈCNIC 
 
 

DEPARTAMENT:  CONTRACTACIÓ 

PROCEDIMENT:  

- Número: 1597/2017 
- Nom: Projecte de reforma parcial de planta baixa per a ampliació de l’escola de 

Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós. 
- Emplaçament: carrer de Sant Benet, 8, al nucli de Sant Fruitós de Bages.   

 
Vist el Projecte de reforma parcial de planta baixa per a ampliació de l’escola de 
Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós presentat per Jaume Juanola Victori en 
representació de SARRATE-JUANOLA ARQUITECTURA S.C.P., presentat amb 
registre d’entrada E/002081-2018 de 26 d’abril, s’emet informe tècnic necessari per a 
la seva l’aprovació inicial. 
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1. Documentació. El senyor Jaume Juanola i Victori, en representació de l’empresa 
Sarrate- Juanola Arquitectura SCP, envia per we transfer la següent documentació a 
adjuntar al registre d’entrada abans esmentat: 

 Un exemplar digital en format PDF en DIN-A3, signat per Jaume Juanola i 
Victori,  que conté Memòria descriptiva, Annex memòria descriptiva CTE, 
Memòria d’instal·lacions, Estudi lumínic, Fitxa de residus, Estudi bàsic de 
seguretat i salut, Plec de condicions, Pla de control de qualitat, Amidaments i 
Pressupost, i documentació gràfica. 
 

2. Emplaçament i àmbit del projecte.  
L’ajuntament de Sant Fruitós de Bages, mitjançant el proposta de despesa operació 
núm. 7886  de 6 de juliol de 2017, i Autorització i disposició de despesa AD clau 220, 
exercici 2017, 22-151-22707-22017002137, efectuà la contractació  de serveis a 
Sarrate-Juanola Arquitectura SCP, per a la redacció de Projecte de reforma parcial de 
planta baixa per a ampliació de l’escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós. 

És previst reformar la part de planta baixa que no fou objecte de l’anterior intervenció 
en l’edifici, ci que ocupava la Congregació de les Serventes del Sagrat Cor de Jesús, 
emplaçat al carrer Sant Benet 8, en finca inscrita al registre de la Propietat de Manresa 
Núm. 4, finca 1270 de Sant Fruitós de Bages, Tom 737, Llibre 35, Foli 97, de 
referència cadastral 6229507DG0262N0001IU, amb una superfície de parcel·la de 
2.566 metres quadrats, dels que aproximadament 362 m2 estan ocupats per l’edificació 
que ocupava la Congregació, i anteriorment l’escola Renaixement.  

La resta de parcel·la es destina a accessos, passos i jardins, i adossat a façana de 
ponent hi ha aljub de pedra.  

3. Propietat. L’immoble és de titularitat municipal. 

4. Règim urbanístic del sòl.  

  
 Planejament vigent: Pla General d’ordenació Municipal (PGOM), (DOGC 24-5-96  i 

DOGC 27-3-98); Text refós de les normes urbanístiques de la revisió del PGOM, 
(DOGC 8.02.2005). 

 Classificació del sòl. Sòl urbà consolidat, segons la següent documentació gràfica 
normativa: Plànol 1 de la sèrie A 1/10.000; Plànol 3 de la sèrie B 1/5.000; Plànol 2 
de la sèrie C 1/2.000. 
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 Qualificació urbanística: sistema d’equipaments, clau E, amb destí  a equipament 
polivalent, clau d’identificació Ep. Aquest concepte inclou la formació d'unitats 
integrades per diversos equipaments en el sòl urbà. Aquests sòls podran donar 
cabuda als següents usos de manera combinada: Educatiu en la modalitat de 
guarderia, esportiu, sanitari-assistencial, socio-cultural, religiós, recreatiu i públic 
administratiu al servei d'un sector o barri urbà. 

 
5. Programa. 

Programa actual del servei d’escola municipal de  música i arts. 

 Es disposa de vestíbul, lavabos adaptats, secretaria – sala de professors, 
quatre aules i cambra de manteniment.  

 Es poden utilitzar alhora quatre aules d’uns 30 metres quadrats, per a un 
màxim de dotze alumnes i un professor cadascuna. Estan equipades amb 
pissarra, piano, i banqueta, un armari per a guardar material, una cadira per al 
professor i cadires de braç de pala per als alumnes. Les mateixes aules 
serveixen també per a classe d’instrument musical, per a un alumne i un 
professor. 

 L’escola disposa d’instal·lacions sanitàries, calefacció i telèfon. 

Amb la reforma de la part de planta baixa no ocupada per l’escola es pretén: 

 Dotar d’una nova aula de majors dimensions. 

 Disposar de dos espais per a emmagatzematge d’instruments musicals i 
material didàctic d’entitats o associacions col·laboradores. 

 Dotar de cambra de neteja. 

Aquesta reforma es planteja a partir de les necessitats expressades per la direcció de 
l’escola.  

6. Compliment de normativa. El projecte és conforme a la normativa urbanística i 
tècnica d’edificació aplicable.  

El projecte està redactat per tècnic competent d’acord a les naturalesa de les obres.  

7. La documentació del projecte és conforme a l’article 24 i següents del Reglament 
d’obres i serveis. 

8. Pressupost. El pressupost d’execució de contracte  és el següent: 
 

  PRESSUPOST BENEFICI  DESPESES PRESSUPOST  IVA TOTAL 

  D'EXECUCIÓ INDUSTRIAL GENERALS D'EXECUCIÓ 21%   

  MATERIAL 6% PEM 13% PEM DE CONTRACTE   

  (€) (€) (€) (€) (€)   

OBRES 47.851,70 2.871,10 6.220,72 56.943,52 11.958,14 68.901,66 

 
Aquest pressupost inclou totes les obres, instal·lacions i equipament necessaris per 
posar en funcionament l’ampliació de l’escola, llevat del mobiliari i aixovar de neteja.  
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9. Termini. El projecte fixa un termini d’execució de totes les obres de 2 mesos. És un 
termini molt ajustat i difícilment reduïble en la contractació de l’obra. 

 
10. Classificació. D’acord al pressupost PEC (sense IVA) de l’obra inferior a 500.000,00 € 

no és exigible la classificació del contractista. No obstant les empreses que acreditin la 
classificació que a continuació s’indica, es considerarà que compleixen els requisits de 
solvència econòmica-financera i tècnica: Grup: C (edificacions), Subgrup: Subgrup 4 
(ram de paleta, arrebossats i revestiments), Categoria: 1 
 

11. Tramitació. No hi ha organismes afectats per raó de llurs competències a qui calgui  
donar audiència del tràmit d’aprovació inicial. 
 

12.  Advertiments.  
Cal fer l’advertiment que aquestes obres no preveuen el reforç de l’estructura vertical i 
horitzontal de l’immoble. Al mantenir-se un ús docent a la planta baixa de l’immoble, no 
cal adequar-lo al Codi tècnic de l’edificació. Però si en un futur es vol ampliar l’escola a 
planta primera o donar-li algun altre ús a aquesta planta fins ara residencial (residència 
de les monges) caldrà justificar el compliment del Codi tècnic, i entre d’altres apartats, 
el de seguretat estructural, que pot comportar actuacions de reforç estructural. Cal 
preveure els cel rasos i altres elements el màxim registrables possible per a facilitar 
posteriors actuacions.  
 
D’altra banda cal advertir també que malgrat que la propietat ha executat recentment 
obres  de reparació de coberta, el sotasignat considera que poden reproduir-se les 
patologies pel que caldria fer un pla de manteniment de l’edifici ara que és de propietat 
municipal. 
 
Les obres projectades no preveuen mesures de seguretat i control d’intrusisme i 
robatoris, així com tampoc de senyalització i retolació, que caldrà considerar juntament 
amb el mobiliari necessari pel desenvolupament de l’activitat. 
 

13. Conclusió. 
S’informa favorablement per l’aprovació inicial del Projecte de reforma parcial de 
planta baixa per a ampliació de l’escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós, 
presentat per Sr. Jaume Juanola i Victori, en representació de l’empresa Sarrate- 
Juanola Arquitectura SCP. 
 
I perquè en prengui coneixement als efectes oportuns es signa electrònicament el 
present informe a Sant Fruitós de Bages. 
 
L’ arquitecte municipal    
signat electrònicament 
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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  
 
 
Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcalde-president declara finalitzada la sessió 
de la Junta de Govern Local essent les 9:42 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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ANNEXOS AL PUNT  3.2:  
 
Acatament de resolució judicial (sentència) i 
recepció d’expedient administratiu 
corresponent al recurs 173/2011 (exp.  
1167/2014)  
 
 
-ANNEX 1: Sentència número 132/2016, de 13 d’abril de 2016. 
 
-ANNEX 2: Sentència núm. 70/2018, de 25 de gener de 2018. 
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PROCURADURIA JOANIQUET-TAMBURINI                              Fecha de notificación: 06/02/2018
procuraduria@joaniquet-tamburini.es          Tel. 932 154 385
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