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

Núm.: ........................................ 10/2018 
Caràcter: ................................ Ordinària 
Data: ..................... 21 de maig de 2018 
Hora: .................................... 9:25 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) : - 
 
Excusa la seva assistència: Sra. Ingrid Bonells Casau i Sr. Cristian Marc Huerta Vergés.  
 
Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages.  
 
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 9:25 hores es va reunir la Junta de 
Govern Local el dia 21 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.  
 
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.  

 
 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 
 

 

 

1. ÀREA DE RECURSOS HUMANS   

1.1 Reconeixement de la compatibilitat com a vocal 
de Junta directiva del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya i assistència com a 
representant del mateix a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central 

615/2018 5 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

2. ÀREA D’ESPORTS   

2.1 Preu públic per al servei de transport al Circuit 
Barcelona-Catalunya 

713/2018 7 

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

  

3. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local celebrada el 7 de maig de 
2018 

477/2018 9 

4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i del regidor 
de serveis econòmics 

48/2018 9 

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS 
CENTRALS 
 

  

5. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS   

5.1 Aprovació de la modificació de crèdit núm. 
11/2018  del pressupost municipal 2018, per 
transferència de crèdit 

717/2018 14 

6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA     

6.1 Atorgament de subvenció nominativa a 
l’Associació de Parcs d’activitat Empresarial de 
Sant Fruitós de Bages, APAES, exercici 2018 
(pròrroga de conveni) 

667/2018 2 

7. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA   

7.1 Expedient sancionador de trànsit: imposició de 
sanció (codi WTP 18 – relació 18018406) 

686/2018 23 
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ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
 

  

8. ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI   

8.1 Contracte menor de serveis per la redacció del 
projecte per l'adequació de la planta baixa i 
primera de l'immoble situat al carrer Padró, 6-8, 
de l’estudi de seguretat i salut, de la direcció 
facultativa de les obres i la coordinació de 
seguretat i salut. 

599/2018 26 

9. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES   

9.1 Comunicació de resolucions en relació amb 
sol·licituds d’autorització per la prestació de 
serveis de transport escolar (EE/002131-2018 i 
E/002228-2018). 

301/2018 40 

9.2 Aprovació i trasllat als equips instructors dels ajuts 
atorgats a l’Ajuntament per la Diputació de 
Barcelona, en el marc del Programa 
complementari de reforma i millora d’equipaments 
locals, en el marc del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” 

1507/2017 41 

  
ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 

  

10. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS    

10.1 Aprovar l’acceptació dels ajuts del Programa 
complementari per a la garantia del benestar 
social, que atorga els Serveis de Cooperació 
Local de la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 

581/2018 47 

10.2 Concessió d’ajudes d’urgència social. 687/2018 50 

11. ÀREA DE CULTURA I FESTES   

11.1 Contracte menor per a la prestació del servei 
d’edició del programa i cartell de la Festa Major 
d’Estiu 2018. 

657/2018 51 

12. ÀREA D’ESPORTS   

12.1 Aprovació de les bases i la convocatòria per a 
l’atorgament dels reconeixements de la Festa 
SFB-Esport 2018. 

630/2018 55 

12.2 Autorització per a la celebració del Raid hípic de 
Santpedor, al seu pas pel terme de municipal. 

651/2018 58 
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ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 

  

S1 Aprovació inicial del “Projecte d’intervencions al 
camp de futbol municipal de Sant Fruitós de 
Bages 

963/2017 62 

S2 Aprovació de la modificació núm. 1 de l’oferta 
pública d’ocupació corresponent a l’any 2018-2020 

421/2018 74 

S3 Aprovació bases específiques per a l’ingrés a la 
plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages. 

732/2018 76 
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A. SECCIÓ PRIMERA ( de caràcter públic ). Assumptes delegats pel Ple 
a la Junta de Govern Local.   

  
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
1. ÀREA DE RECURSOS HUMANS 

  
1.1 Reconeixement de la compatibilitat com a vocal de Junta directiva del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i assistència com a representant 
del mateix a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central (exp. 
615/2018) 
 

Primer.- Vista la instància, E/001886 de 14.04.2018, presentada pel funcionari Sr. Aleix 
Cervantes López, mitjançant al qual posa de manifest que forma part de la Junta 
Directiva del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, demarcació Catalunya 
Central i sol·licita autorització per poder assistir a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
la Catalunya Central la qual es realitza mensualment, coincidint amb el seu horari 
laboral. 
 
Segon.- Vist els articles 8 i 19 lletra h de la Llei53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques on es desprèn 
la compatibilitat per l’exercici de vocal i l’exclusió del règim d’incompatibilitats 
l’assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter 
professional. 
 
Tercer.- Atès que existeix interès municipal que el funcionari Sr. Aleix Cervantes López 
assisteixi a les Comissions Territorials d’Urbanisme.  
 
Quart.- Vist els informes que obrant a l’expedient. 
 
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Ple 
- Data de delegació: 22 de juny de 2015 
- Numero d’acord: 3 
- Publicació al BOPB: 07.07.2015 

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Reconèixer la compatibilitat al Sr. Aleix Cervantes López amb DNI XXXXXXXX-
X, com a vocal de la Junta directiva del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 
(Demarcació de la Catalunya Central) i representant del Col·legi en les Comissions 
Territorials d’Urbanisme de la Catalunya Central. 
 
Segon.- Autoritzar l’assistència al Sr. Aleix Cervantes López, com a representant del 
Col·legi a les Comissions Territorials d’Urbanisme de la Catalunya Central, en les 
sessions mensuals dins de l’horari de treball. 
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Tercer.- Adaptar l’horari laboral del funcionari Sr. Aleix Cervantes López comunicant les 
absències de quatre hores mensuals al portal horari mitjançant el motiu 11.A. 
(reunions/visites externes). 
 
Quart.- L’activitat declarada compatible al punt primer del present acord haurà d’ajustar-
se a allò que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i el Decret 
214/1990 de de 30 de juliol, per qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals; i que per tant haurà de respectar les següents limitacions: 
 

• L’activitat objecte d’aquesta autorització és estrictament la que figura en la 
sol·licitud presentada (registre E/001886 de 17.04.2018). 

 
Cinquè.- El Sr. Aleix Cervantes López està obligat a posar en coneixement d’aquest 
Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de l’autorització 
aprovada. 
 
Sisè.- Notificar el present acord a l’interessat i comunicar-ho a l’Àrea d’Intervenció i 
Tresoreria. 
 
Setè.- 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  
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
2. ÀREA D’ESPORTS 

  
2.1 Preu públic per al servei de transport al Circuit Barcelona-Catalunya (exp. 
713/2018) 
 

Primer. Des de la regidoria d’esports és té la voluntat de realitzar una sortida a les 
instal·lacions del Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló) per assistir a una prova del 
Campionat d’Espanya de velocitat que tindrà lloc el dia 27 de maig de 2018. 
 
Segon. La realització d’aquest acte suposarà un cost econòmic per l’ajuntament, per la 
qual cosa, caldrà implantar un preu públic; a tals efectes, la tècnica d’esports ha emès 
informe de data 14.5.2018 obrant a l’expedient, proposant el preu de l’activitat per als 
assistents, calculat segons l’Ordenança general reguladora de preus públics. 
 
Tercer. L’article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) disposa que els ens 
locals poden establir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats 
de competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades 
en la lletra b), de l’article 20.1 d’aquesta Llei. 
 
L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics modificat 
per la Llei 25/1998, de 21 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus 
públics haurà d’anar acompanyada d’una memòria econòmic-financera que justificarà 
l’import dels preus que es proposin, el grau de cobertura financera dels costos 
corresponents i , en el seu cas, les utilitats derivades de la realització de les activitats i 
la prestació dels serveis o els valors de mercat que s’hagin pres com a referència. 
 
Quart. L’article 47.1 TRLRHL estableix que l’establiment o modificació dels preus públics 
correspon al Ple, sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern 
Local. 
 
Cinquè. La competència per a l’establiment de preus públics, correspon a la Junta de 
Govern Local, que actua per la competència delegada següent:  
 

- Òrgan delegant: Ple 
- Data de delegació: 22.6.2015 
- Publicació al BOPB: 7.7.2015 

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar el preu públic per al servei de transport al Circuit Barcelona-Catalunya, 
següent: 
 
Activitat - Lloc                Preu activitat                                     

Visita al Circuit Barcelona-Catalunya            8,00 € 
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Segon. Determinar que: 
 
- El preu públic serà d’aplicació des del moment de la seva aprovació. 
- El pagament s’ha d’efectuar al realitzar la inscripció.  
- En el no previst s’estarà a l’Ordenança Fiscal número 13 reguladora dels preus 

públics. 
Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal. 
Quart. Notificar aquest acord a l’àrea d’Intervenció i Tresoreria municipal, per al seu 
coneixement i efectes. 
 
Cinquè. Declarar que: 

- L’acte és una resolució, que pot ésser impugnada per mitjà de recurs de 
reposició davant l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. 

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

 
 

 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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B. SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per 
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.  

 
  
3. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 
celebrada el 7 de maig de 2018 (exp. 477/2018) 
 

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  
 
 
4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i del regidor de serveis econòmics 
(exp. 48/2018) 

 
 

Núm. 
decret 

Data i hora 
Núm. 

expedient 
Assumpte 

2018-0465 
03/05/2018 

10:03 
631/2018 Regularització Nòmina Abril 2018 

2018-0466 
03/05/2018 

10:04 
1103/2015 

Aprovació de les indemnitzacions per 
l’assistència als membres de la 
Corporació i l’assignació mensual als 
grups municipals (ABRIL 2018) 

2018-0467 
03/05/2018 

10:41 
1252/2014 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia ambiental municipal de l’activitat 
de taller de neteja de peces metàl·liques 
amb màquines granelladores i 
sorrejadores 

2018-0468 
03/05/2018 

10:47 
648/2018 

Contractació d’una treballadora per reforç 
reduccions jornada 

2018-0469 
03/05/2018 

10:51 
1653/2017 

Cessió de finques a la DGPEIS per a la 
ubicació de serveis públics de prevenció, 
extinció d'incendis i salvaments 

2018-0470 
03/05/2018 

10:53 
501/2017 

Inscripció al registre d’usuaris del servei 
de recàrrega de vehicles elèctrics i 
l’atorgament de la targeta per utilitzar el 
punt de recàrrega de vehicles elèctrics. 
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2018-0471 
03/05/2018 

13:48 
662/2018 

Decret del Regidor d’Hisenda sobre 
autorització i ordenació del pagament a 
justificar de les despeses del viatge a 
Mauthausen i Gusen (Àustria) durant els 
dies 5 i 6 de maig del 2018. 

2018-0472 
03/05/2018 

13:49 
531/2018 

Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages a la Xarxa 
d’habitatges d’inclusió social (XHIS); 
aprovació d’un contracte de lloguer i la 
seva cessió ús temporal. 

2018-0473 
03/05/2018 

13:51 
664/2018 

Composició de la comissió organitzadora 
per celebrar el 15è aniversari de 
l'agermanament de Sant Fruitós de 
Bages amb Alcalá del Valle 

2018-0474 
03/05/2018 

13:52 
650/2018 

Incoació procediment sancionador trànsit 
relació 18017635 

2018-0475 
03/05/2018 

13:54 
489/2018 

Decret, previ al coneixement del Ple, 
d’aprovació de conveni  per a l’execució 
del projecte global “Vies Blaves 
Barcelona” 

2018-0476 
03/05/2018 

15:58 
477/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària de la 
Junta de Govern Local pel dia 7 de maig 
de 2018 

2018-0477 
03/05/2018 

17:25 
484/2018 

Aprovació de la devolució d'ingressos per 
la no-assistència al viatge que va motivar 
el pagament 

2018-0478 
03/05/2018 

17:35 
1174/2017 

Aprovació del padró d’usuaris i subjectes 
passius del servei de llar d’infants 
corresponent al mes de maig 2018 

2018-0479 
03/05/2018 

18:07 
1425/2017 

Resolució del procediment de baixa a 
instància de part en el Padró municipal 
d’habitants per inscripció indeguda 

2018-0480 
03/05/2018 

18:27 
1319/2017 

Autorització i ordenació del pagament a 
justificar per la despesa dels treballs de 
nova instal·lació de la xarxa de 
distribució, variant de baixa tensió, dins 
l’àmbit urbanístic de la unitat d’actuació 
UA 16a La Serreta. 

2018-0481 
03/05/2018 

19:09 
1552/2017 Superació període de prova d’un agent 

2018-0482 
03/05/2018 

19:09 
659/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments, 
corresponents a l’expedient nº 659/2018 
de RELACIÓ DE FACTURES número de 
relació O/2018/56 i O/2018/68. 

2018-0483 
03/05/2018 

19:12 
1142/2017 

Superació període de prova de 
l'arquitecte tècnic (cap brigada)  

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 11 de 125 
 

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 

2018-0484 
04/05/2018 

10:24 
542/2018 

Prendre coneixement de la comunicació 
prèvia municipal d’establiments no 
permanents desmuntables al c. Nou 

2018-0485 
04/05/2018 

15:25 
1374/2017 

Convocatòria de comissió política de 
l'Any pintor Alfred Figueras 2018 pel 
proper 11 de maig de 2018 

2018-0486 
04/05/2018 

15:26 
584/2015 Actualització d'usuaris al TEU 

2018-0487 
04/05/2018 

15:29 
668/2018 

Aprovació calendari instal·lació radar 
pedagògic 2018 

2018-0488 
04/05/2018 

15:30 
1512/2017 

Resolució del procediment de baixa 
d’ofici en el Padró municipal d’habitants 
per inscripció indeguda 

2018-0489 
07/05/2018 

9:42 
170/2018 Caducitat llicència d'obres 

2018-0490 
07/05/2018 

10:39 

1857/2014 
(relacionat 

2013.01.04) 

Aprovació de compensació de deutes 
amb Agustí Pastisser, S.L., corresponent 
a l’expedient núm. 1857/2014 

2018-0491 
07/05/2018 

11:05 
1367/2016 

Aprovació certificació número 3 i factura 
corresponent obres reurbanització del 
carrer Padró. 

2018-0492 
07/05/2018 

14:36 
636/2018 

Convocatòria de la sessió ordinària del 
Ple municipal pel dia 10 de maig de 2018 

2018-0493 
07/05/2018 

14:38 
1367/2016 

Aprovació de l’annex 1 del Pla de 
Seguretat i Salut del contracte per 
l’execució de les obres contingudes en el 
Projecte executiu de la primera fase de 
les obres de reurbanització del carrer 
Padró. 

2018-0494 
07/05/2018 

15:16 
680/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments 
corresponents a l’expedient nº 680/2018 
de relació de factures, número de 
relació O/2018/71 

2018-0495 
07/05/2018 

15:17 
1319/2017 

Autorització i ordenació del pagament a 
justificar per la despesa dels treballs de 
nova extensió de xarxa elèctrica de mitja 
tensió a la carretera de Berga núm. 261-
273,que formen part de les obres 
d’urbanització de la unitat d’actuació UA 
16a La Serreta. 

2018-0496 
07/05/2018 

15:24 
683/2018 

Incoació procediment sancionador multes 
relació 18017984 

2018-0497 
07/05/2018 

16:08 
684/2018 

Incoació procediment sancionador relació 
18018407 

2018-0498 
08/05/2018 

13:47 
1719/2016 

Llistat pel cobrament del servei de 
teleassistència mes de maig 
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2018-0499 
08/05/2018 

14:45 
181/2017 

Llistat pel cobrament del servei d'atenció 
domiciliària mes d'abril 

2018-0500 
08/05/2018 

18:02 
594/2018 

Autorització assistència a cursos per part 
de personal divers 

2018-0501 
08/05/2018 

18:05 
537/2017 

Sol·licitud d’alta de serveis a la 
Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública i comunicació de designació de 
nous administradors. 

2018-0502 
08/05/2018 

18:22 
884/2015 

Modificació 26a de les mesures 
organitzatives integrants del Cartipàs 
municipal del mandat 2015-2019 
respecte a matèries competència de 
l’alcalde. 

2018-0503 
08/05/2018 

20:45 
307/2017 

Llista provisional d'admesos/es i 
exclosos/es, composició del tribunal, data 
prova procés auxiliar administratiu/va 
inclosa al Pla de promoció de l'ocupació 
2018 

2018-0504 
10/05/2018 

10:39 
1165/2016 

Aprovació de noves liquidacions i baixa 
de càrrecs/valors emesos de les 
contribucions especials de la primera fase 
de les obres ordinàries de reurbanització 
del Carrer del Padró. 

2018-0505 
10/05/2018 

17:46 
1400/2017 

Decret hisenda liquidació curs anglès A2 
3r. Trimestre, 2017-18. 

2018-0506 
11/05/2018 

19:19 
104/2018 

Prendre coneixement del compliment 
dels condicionants de l’acord de Junta de 
Govern Local en la sessió de data 
08/02/2012 

2018-0507 
14/05/2018 

11:01 
697/2018 

Designació representant a inspecció de 
treball bonus prevenció 2014 

2018-0508 
14/05/2018 

11:03 
39/2017 

Decret sol·licitud certificat de la FNMT per  
a representant administració 

2018-0509 
14/05/2018 

11:28 
694/2018 

Aprovació relació 18019154 incoació 
expedients sancionadors trànsit 

2018-0510 
14/05/2018 

13:16 
467/2018 

Prendre coneixement de la comunicació 
de transmissió dels efectes d’una 
comunicació prèvia d’activitat d’hotel. 

2018-0511 
14/05/2018 

13:27 
596/2018 

Reconeixement d'antiguitat a un 
funcionari 

2018-0512 
14/05/2018 

13:34 
1524/2015 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 6 
i la seva factura, corresponent a les obres 
contemplades en el document “Fase 1 
separata accessos a la C-16C. Projecte 
d’urbanització de la unitat d’actuació 16a 
La Serreta”. 
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2018-0513 
14/05/2018 

13:36 
702/2018 

Modificació de crèdit 10/2018 
incorporació de romanents i crèdits 
ampliables 

2018-0514 
14/05/2018 

13:43 
695/2018 

Aprovació de despesa, reconeixement 
d’obligació i ordenació de pagaments de 
les factures 714 i 933 per imports 
respectivament de 490,05 € i 653,40 € de 
la Fundació Ampans.  

2018-0515 
14/05/2018 

14:21 
114/2018 

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

2018-0516 
14/05/2018 

14:21 
1102/2017 

Aprovació de la factura número 18082 
pels honoraris referits al servei de 
direcció de les obres contingudes en el 
projecte per la protecció contra la caiguda 
de roques del camí de Sant Benet a Sant 
Fruitós de Bages”. 

2018-0517 
14/05/2018 

14:21 
927/2017 

Aprovació de la certificació d’obra núm. 2 
i la factura número A180011 per a 
l’execució de les obres contingudes dins 
del document tècnic “supressió de 
barreres arquitectòniques de diferents 
passos de vianants.” 

2018-0518 
14/05/2018 

15:09 
1165/2016 

Esmena d’error material en el Decret del 
regidor de Serveis Econòmics núm. 2018-
504, de 10 de maig de 2018   

2018-0519 
15/05/2018 

11:24 
1367/2016 

Actuacions d’implementació i seguiment 
relatives a la situació de seguretat de les 
obres contingudes en el Projecte executiu 
de la 1ª fase de les obres ordinàries de 
reurbanització del carrer del Padró 

2018-0520 
15/05/2018 

11:27 
1653/2016 Renúncia voluntària d’una treballadora 

2018-0521 
15/05/2018 

11:31 
658/2018 Expedient disciplinari a funcionari 

2018-0522 
15/05/2018 

11:34 
730/2017 

Resolució del recurs de reposició de 
l’aprovació de reconeixement de 
l’obligació i pagament de subvenció de 
primer establiment per la construcció i 
adequació de la residència assistida i 
centre de dia per la gent gran 

2018-0523 
15/05/2018 

11:41 
383/2018 

Aprovació definitiva del “Projecte de 
millores del clavegueram de l’avinguda 
Girona al terme municipal de Sant Fruitós 
de Bages”. 
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2018-0524 
15/05/2018 

11:43 
474/2018 

Llista admeses i excloses, composició 
tribunal i data prova català procés selectiu 
netejadora mitjançant contracte de relleu 
per jubilació parcial titular. 

2018-0525 
15/05/2018 

12:02 
701/2018 

Autorització pas terme transhumància 
cavalls (04/06/20189 

2018-0526 
15/05/2018 

12:06 
705/2018 

Sol·licitud gaudiment permís unió estable 
d’una treballadora 

2018-0527 
15/05/2018 

12:10 
55/2018 

Superació període de prova de la 
funcionària interina per programa  

2018-0528 
15/05/2018 

12:20 
513/2018 

Llista provisional admesos i exclosos, 
composició tribunal i data proves procés 
creació borsa de treball d'oficials 1a 
manteniment viari 

2018-0529 
15/05/2018 

12:26 
0678/2013 

Devolució de garantia definitiva 
corresponent al contracte de 
subministrament d’aparells audiovisuals 
per a la nova biblioteca municipal. 

2018-0530 
15/05/2018 

19:19 
145/2018 Atorgament llicència de primera ocupació 

2018-0531 
15/05/2018 

19:27 
716/2018 

Incoació procediments sancionadors de 
trànsit (relació 18019570 - codi 05) 

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

 
 
ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS 
  
5. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS 
  
5.1 Aprovació de la modificació de crèdit núm. 11/2018  del pressupost 
municipal 2018, per transferència de crèdit (exp. 717/2018) 
 

Primer.- Vista la providència de la Regidoria de Serveis Socials en que per tal d’adequar 
el pressupost a la despesa que es preveu efectuar es considera necessari augmentar 
l’aplicació pressupostària 33.338.22699 de despeses de la setmana gent gran per import 
de 1.000,00 €, per tal d’augmentar aquests imports, es consideren sobrants 1.000,00 € 
de l’aplicació pressupostària 33.341.48003 Programa d’activitats per a la gent gran de 
barris-Torruella.  
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Segon.- Atesa la memòria presentada pel regidor de Serveis Econòmics que s’incorpora 
al present expedient. 
 
Tercer.- Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de 
modificació, d’acord amb allò previst en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals. 
 
Quart.- Ateses les competències per l’aprovació de l’expedient modificatiu regulades en 
les bases d’execució del pressupost 2018. 

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

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

 
S’ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar i formalitzar l’expedient de modificació de crèdit núm. 11/2018 
mitjançant la transferència de crèdit. El resum de la modificació és el següent (annex I): 
 
Segon.- Que l’expedient es formalitza segons  l’annex I i que es detalla. 
 
Tercer.- “Declarar que: 
 

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

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar altre recurs ajustat a dret.” 
 
 
Annex I 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
6. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA   
 
6.1 Atorgament de subvenció nominativa a l’Associació de Parcs d’activitat 
Empresarial de Sant Fruitós de Bages, APAES, exercici 2018 (pròrroga de 
conveni) (exp. 667/2018) 
 

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 15.433.48914 una subvenció nominativa destinada a  “Associació 
empresaris APAES”, per import de 1.500,00 euros. 
 
Tercer. Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Enric Torres Fumanal , en 
representació de l’ ASSOCIACIÓ DE PARCS D’ACTIVITAT EMPRESARIAL DE SANT 
FRUITÓS DE BAGES, APAES (registre d’entrada E/002049-2018,  2018-E-RC-2180  de 
25 d’abril de 2018) per desenvolupament d’ accions de foment de l’associacionisme i 
promoció i millora dels polígons i empreses corresponent a l’exercici  2018 .  
 
Quart. Que l’ ASSOCIACIÓ DE PARCS D’ACTIVITAT EMPRESARIAL DE SANT 
FRUITÓS DE BAGES, APAES  es compromet durant aquest any a portar a terme 
accions de : 
 

− Foment de l’associacionisme. 

− Convocatòria de diferents temàtiques que siguin d’interès per al teixit 
empresarial del municipi. 

− Interlocució amb diferents administracions públiques i entitats privades 
de  
la comarca. 
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− Participació i impuls de les diferents activitats vinculades amb 
l’associacionisme de polígons que s’organitzen a la comarca. 

 
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 15.433.48914 del vigent pressupost hi ha prevista una consignació 
de 1.500,00 euros per subvencionar a l’ ASSOCIACIÓ DE PARCS D’ACTIVITAT 
EMPRESARIAL DE SANT FRUITÓS DE BAGES, APAES. 
 
Tercer. Vist l’informe emès per l’ Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local  en data 
09.05.2018, 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 

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció de forma directa a l’ ASSOCIACIÓ DE 
PARCS D’ACTIVITAT EMPRESARIAL DE SANT FRUITÓS DE BAGES, APAES , per a 
l’exercici 2018, per import de 1.500,00 euros, per col·laborar en el desenvolupament d’ 
accions de foment de l’associacionisme i promoció i millora dels polígons i empreses 
corresponent a l’exercici  2018 .  
 
Segon.  Aprovar la pròrroga per l’exercici 2018 del conveni signat en data  01.12.2017 
(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 1.500,00 euros, 
amb càrrec a la partida 15.433.48914  del pressupost 2018. 
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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 l’ ASSOCIACIÓ DE PARCS D’ACTIVITAT 
EMPRESARIAL DE SANT FRUITÓS DE BAGES, APAES   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. 

 
 
ANNNEX 
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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  
 
 
 
7. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA 
  
7.1 Expedient sancionador de trànsit: imposició de sanció (codi WTP 18 – 
relació 18018406) (exp. 686/2018) 
 

Primer. Mitjançant l’aplicació WTP gestionada per l’Organisme de Gestió Tributària 
(ORGT) de la Diputació de Barcelona s’ha obtingut la relació número 18018406 de 4 de 
maig de 2018 emesa amb codi 18 (proposta de sanció) que incorpora els següents 
expedients: 
 

- referits a la infracció consistent en no identificar el conductor del vehicle en el 
moment de la infracció, havent estat requerit (LSV 11.01.A.1): 

 

Expedient matrícula titular 
Import 
sanció 

1700000429 *** Group GLB Translogistic SL 160,00 € 

1700000430 *** Group GLB Translogistic SL 160,00 € 

1700000432 *** Lokman, Brahim 100,00 € 

 
L’incompliment de l’obligació del titular d’identificar al conductor és una infracció molt greu 
prevista a l’article 77.j del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a motor i Seguretat vial.  
 
De conformitat amb el previst a l’article 80.2.b del Reial Decret Legislatiu 6/2015, la multa 
per la infracció prevista a l’article 77.j serà el doble de la prevista per la infracció 
originària que la va motivar, si la infracció és lleu, i el triple, si la infracció es greu o molt 
greu. En relació amb aquests expedients l’import de la sanció és el doble respecte als 
expedients originaris que consten a l’aplicació informàtica:  
 
A partir de les dades que consten a l’aplicació WTP respecte a l’expedient sancionador 
tramitat contra el titular identificat al referit llistat es desprèn que la denúncia formulada 
pels agents de l’autoritat ha estat notificada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, en exercici de les funcions delegades per aquest Ajuntament, 
sense que en aquest moment consti que s’hagin formulat al·legacions o s’hagi procedit al 
pagament potestatiu i voluntari de les quanties corresponents a la infracció denunciada. 
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- referits a les infraccions consistents en: 
 

• conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altre sistema de 
comunicació que requereix intervenció manual del conductor (RGC 18.02.1) 
 

Expedient matrícula titular 
Import 
sanció 

1700000426 *** *** 200,00 € 

 

• no cedir el pas en intersecció senyalitzada, obligant al conductor d’un altre 
vehicle, que circula amb prioritat, a frenar o maniobrar bruscament (RGC 
56.01.10) 
 

Expedient matrícula titular 
Import 
sanció 

1700000440 *** *** 200,00 € 

 
En relació amb aquests dos expedients consta la notificació de la denuncia per lliurament 
directe als conductors (actuant a aquests efectes com tràmit d’incoació del procediment 
sancionador) sense que en aquest moment consti que s’hagin formulat al·legacions o 
s’hagi procedit al pagament potestatiu i voluntari de les quanties corresponents a la 
infracció denunciada 
 
Segon. En la instrucció i tramitació del present procediment sancionador s’ha donat 
compliment a allò que disposen els articles 86 i següents del Text refós de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat per RD legislatiu 06/2015, 
de 30 d’octubre; així com el que preveu el RD 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova 
el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària. 
 
Tercer. De les actuacions practicades en aquests expedient es desprèn que queden 
acreditats els fets denunciats i l’autoria dels mateixos, i d’acord amb allò que disposen 
l’article 93 del RD legislatiu 06/2015, de 30 d’octubre i l’article 15 del RD 320/1994, 
procedeix dictar la corresponent resolució sancionadora. 
 
Quart. Vist el que disposen els articles 67 i 69 de RD legislatiu 06/2015, l’article 14 del RD 
320/1994 i resta de normativa concordant. 
 
Cinquè. Vist el que disposa l’article 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació al 
contingut mínim de les resolucions administratives. 
 
Sisè. Atès l’establert per l'article 84.4 del R.D Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària, sobre les competències de l’Alcalde i la possibilitat de delegació en Junta de Govern 
Local, que actua per la competència delegada següent: 
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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 
 
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Imposar als titulars/conductors que s’inclouen a l’annex, segons relació 
número 18018406 que incorpora els expedients 1700000429, 1700000430, 
1700000432, 1700000426 i 1700000440 i que ha estat generada per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, les sancions de multa en les quanties 
que figuren en aquest document, per infracció de les normes contingudes al RD legislatiu 
06/2015, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i al corresponent Reglament General de 
Circulació.  
 
SEGON.- Notificar la present resolució a l’ l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona a efectes que es comuniqui als interessats la resolució 
adoptada, assabentant-los de la via de recurs adient i el termini i forma de pagament de 
la multa en període voluntari.  
 
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 (relació 18018406) 

 
 
 

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  
 
 

  
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI 
  
8. ÀREA DE PLANEJAMENT I TERRITORI 
  
8.1 Contracte menor de serveis per la redacció del projecte per l'adequació de 
la planta baixa i primera de l'immoble situat al carrer Padró, 6-8, de l’estudi de 
seguretat i salut, de la direcció facultativa de les obres i la coordinació de 
seguretat i salut (exp. 599/2018) 
 

Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex al present.  
 
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Tercer. 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: 03.07.2015  
 
S’ACORDA:  
 
Primer. Adjudicar el contracte menor a favor de Rossend Prat Ribera, per import de  
8.154,83 €+ 1.712,51 €; 9.867,34 € (21% IVA inclòs), d’acord amb allò indicat en 
l’informe proposta que consta en l’annex 1, i assumir íntegrament el contingut de 
l’esmentat informe-proposta de contracte menor. 
 
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 9.867,34 € (21% IVA inclòs) amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 21.151.64006 projectes planejament i territori, sent el 
document comptable AD número 220180004391, i que haurà de constar com a 
referència en la factura que emeti el contractista.  
 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, a la resta d’empreses que 
han presentat pressupost, serveis tècnics municipals, i a l’àrea d’Intervenció- Tresoreria. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte 
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 
 
 
Cinquè. Declarar que: 
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- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 

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

 
ANNEX.  

 
INFORME-PROPOSTA DE CONTRACTE MENOR 
 
DADES GENERALS 

 
Modalitat del contracte1: Serveis 
 
Instrumentació2: Acord de la Junta de Govern Local 
 
DEFINICIÓ DEL CONTRACTE 

 
Descripció: Contracte menor de serveis per la redacció del projecte per l'adequació de 
la planta baixa i primera de l'immoble situat al carrer Padró, 6-8, de l’estudi de seguretat 
i salut, de la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut. 
 
Condicions de l’execució:  
 
Terminis: el termini de contracte màxim per a la redacció del projecte i de l’estudi de 
seguretat i salut és de un més des de la notificació de l’encàrrec, i el termini de contracte 
per a la direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut és el d’execució de les 
obres fins a la certificació final d’obra i liquidació econòmica de les obres. Inclou també 
l’informe de devolució de garantia definitiva una vegada transcorregut el termini de 
garantia, i altre sinforme que es puguin escaure. 
 
Altres: 
 
JUSTIFICACIÓ 

Necessitat: per a la definició de les obres es necessari formular un projecte i un estudi 
de seguretat de salut, i per a l’execució d’obres és necessari anomenar la direcció 
facultativa de les obres i un coordinador de seguretat i salut, feines que no poden 
assumir els tècnics municipals atesa l’acumulació de tasques. 
No alteració il·legal de l’objecte3: al contractar tres tasques diferenciades de manera 
conjunta no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals 
contractació. 

                                                 
1 Indicar: obres/subministraments/serveis. 
2 Indicar: acord de junta de govern local/proposta de despesa. 
3 Es justificarà que no s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació. 
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Altres contractes menors subscrits pel contractista proposat4: No n’hi ha.   
De l’oferta proposada: S’ajusta  a les necessitats municipals i als preus de mercat. 
 
PRESSUPOSTOS OBTINGUTS 

1. ARQUITECTURA I URBANISME PERARNAU SLPU Persona de contacte: Jordi 
Perarnau i Vendrell, arquitecte. 12.060,00 € + IVA 

2. SANTAMARIA ARQUITECTES Persona de contacte: Pere Santamaria Garcia, 
arquitecte. 12.000,00 € + IVA 

3. ROSSEND PRAT RIBERA, arquitecte. 8.154,83 € + IVA 
 

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 

 
Empresa: 

• Nom:    Rossend Part Ribera 

• DNI/CIF:   XXXXXXXX-X 

• Domicili:  ***. 

• Adreça electrònica: *** 

• Telèfon:  *** 

• Representant: 
 
Preu: 

• Aplicació pressupostària: 21.151.64006 projectes planejament i territori 

• Saldo:    11.719,72 € 

• Número d’operació:  220180004391 

• Valor estimat:  8.154,83 €+ IVA 

• IVA:    1.712,51 € 

• Total:    9.867,34 € 
 

Definició del preu5:    
 
Responsable del contracte:   Joan Anglada i Arumí 
 
SIGNATURES 

 
Tècnic proponent6:    Joan Anglada i Arumí, arquitecte 
      Aleix Cervantes López 
Regidor que dona la conformitat7: Joan Carles Batanés Subirana 
Instructor que conforma tècnicament8:  Francina Rius Cruz 

                                                 
4 S’acreditarà que el mateix contractista i per al mateix objecte no ha subscrit contractes per un valor estimat 
acumulat igual o superior a 40.000 euros, en el cas d’obres, i de 15.000 euros, en el cas de 
subministraments o serveis, dins del termini d’un any anterior a la data de la proposta. 
No es computaran els contractes menors adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 9/2017. 
5 S’indicaran totes les característiques que hagin d’incidir en la composició del preu, entre elles els preus 
unitaris o les penalitats. Si és un preu alçat, s’indicarà “alçat”. 
6 Indicar nom i lloc de treball. 
7 Indicar nom i lloc de treball. 
8 Indicar nom i lloc de treball. Aquest camp només s’aplica quan la despesa requereix acord de l’òrgan de 
contractació (Alcalde/Junta de Govern Local) 
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Interventor que fiscalitza de conformitat9: Mercè Marmi Espelt 
Aprovació pel regidor d’hisenda10: 
 
Sant Fruitós de Bages, en les dates de les signatures electròniques. 
 
 

  

                                                 
9 Indicar nom i lloc de treball. 
10 Aquest camp aprova la proposta de despesa. No s’aplica quan la despesa requereix acord de l’òrgan de 
contractació (Alcalde/Junta de Govern Local) 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 30 de 125 
 

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 

 
INFORME TÈCNIC 
 
DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ 
PROCEDIMENT:  

- Número: 599/2018 
- Nom: Contracte de serveis per la redacció del projecte per l'adequació de la 

planta baixa i primera de l'immoble situat al carrer Padró, 6-8. 
- Emplaçament: carrer del Padró, 6-8, al nucli de Sant Fruitós de Bages.   

 
Que formula l’arquitecte municipal Joan Anglada i Arumí en relació a la providència del 
regidor d’espai Públic, activitats i Obres,  de data 25 d’abril de 2018, en que exposa que   
es voluntat municipal que les plantes baixa i primera del carrer Padró, 6-8 siguin 
visitables, a mode de museu, fins que es faci un museu definitiu en un altre 
emplaçament, efectuant la mínima intervenció possible per a donar compliment a 
normativa vigent (ús pública concurrència d’acord amb el CTE), atès que es tracta d’un 
immoble en lloguer i no de propietat, i sol·licita  que una vegada emès l’informe tècnic, 
es procedeixi a efectuar els tràmits necessaris per l’adjudicació del contracte per la 
redacció del projecte... 
 
Primer. El sotasignat ha demanat oferta a set equips diferents, amb el següent 
contingut: 
 

L’ajuntament signà contracte de lloguer de les plantes baixa i primera de l’immoble 
situat al carrer del Padró 6-8 del nucli de Sant Fruitós de Bages. La voluntat política 
és que aquestes dues plantes siguin visitables, a mode de museu, fins que es faci 
un museu definitiu en un altre emplaçament, efectuant la mínima intervenció 
possible per a donar compliment a normativa vigent (ús pública concurrència 
d’acord amb el CTE), atès que es tracta d’un immoble en lloguer i no de 
propietat.  Per a fer-ho possible necessitem un projecte de les obres necessàries 
per adequar-se a normativa vigent, especialment pels aspectes relatius a 
seguretat d’ús i accessibilitat, seguretat contra incendis, nova instal·lació elèctrica 
i d’enllumenat, seguretat, entre d’altres que siguin necessàries. No s’inclou 
qüestions de senyalística i museogràfiques, museïtzació, etc. 
 
L’ajuntament vol externalitzar les tasques de redacció del projecte de reforma de 
les plantes baixes i primera per a ús museu, de direcció facultativa de les obres, i 
de coordinació de seguretat i salut. Tanmateix, és de vital importància el termini 
d’entrega del projecte en un període inferior a un mes des l’acceptació de l’oferta. 
 
És per aquest motiu que us comuniquem que si es del vostre interès podeu 
presentar una proposta d’honoraris, de forma telemàtica a través de la pàgina web 
de l’ajuntament, i d’instància genèrica. 
 
El Dilluns 16 d’abril a les 9.00 obrirem les portes de l’immoble per a qui vulgui 
inspeccionar-lo amb la finalitat d’estudiar la proposta d’honoraris i per resoldre les 
qüestions i dubtes que es plantegin.  Creiem que la visita és important per tal 
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d’ajustar les propostes. Us esperem el mateix dilluns a les 9.00 h a la planta baixa 
de l’ajuntament, demanant per Joan Anglada i Arumí. 

 
Segon. Dos arquitectes han excusat la seva compareixença al procediment atès que no 
poden donar resposta a la redacció del projecte en el termini establert, tres arquitectes 
i un enginyer visitaren l’edifici de referència, per a poder conèixer al detall les feines a 
executar.  Tres d’aquest han presentat oferta, i un darrer no ha respost  a la petició. 
 
Les ofertes rebudes són: 
 

1. ARQUITECTURA I URBANISME PERARNAU SLPU. 
  Persona de contacte: Jordi Perarnau i Vendrell, arquitecte. 

2. SANTAMARIA ARQUITECTES 
 Persona de contacte: Pere Santamaria Garcia, arquitecte. 

3. ROSSEND PRAT RIBERA, arquitecte. 
 

 
Els pressupostos  inclouen els honoraris corresponents a redacció del projecte i de  
l’estudi bàsic de seguretat i salut, i de la direcció de les obres i coordinació de seguretat 
i salut. 
 
Rossend Prat és l’arquitecte que redactà i dirigí les obres per a la instal·lació d’un 
ascensor a l’edifici, pel que és coneixedor del seu estat. 
 
Le tres propostes són de tècnics competents per a la tasca que es pretén contractar i el 
pressupostos s’ajusta a preus de mercat. 
Quadre comparatiu de les propostes: 
 

  EQUIP PROJECTE+EBSS DO+ CSS BASE IVA TOTAL 

1 ARQ I URB PERARNAU 7.920,00 € 4.140,00 € 12.060,00 € 2.532,60 € 14.592,60 € 

2 SANTAMARIA ARQ   12.000,00 € 2.520,00 € 14.520,00 € 

3 ROSEND PRAT 5.708,38 € 2.446,45 € 8.154,83 € 1.712,51 € 9.867,34 € 

4 SERRAT-TORT ARQ. s'ha excusat     

5 JOAN ESCALÉ s'ha excusat     

6 KUBIK ha vingut a visita però no ha presentat proposta  

7 DAVID PEREZ no ha respost     
 
Tercer. Per aquest motiu s’informa favorablement per a la contractació de serveis a 
ROSSEND PRAT RIBERA, per a la redacció del projecte per l'adequació de la planta 
baixa i primera, la direcció facultativa de les obres i  la coordinació de seguretat i salut, 
de l'immoble situat al carrer Padró, 6-8, per un import de 8.154,83 € + IVA.  
 

• Terminis. El termini màxim per a l’execució de les tasques serà de dos 
mesos a partir de la notificació de la contractació. 

• Forma de pagament. Un 80 % de la part de projecte i ESS a l’entrega la 
documentació complerta , en la seva aprovació incial, o passat dos mesos 
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des de la seva entrega si aquesta no s’ha produït per causes alienes al 
contractat, i un 20 % quan es produeixi l’aprovació definitiva. DO CSS es 
pagaran un cop finalitzada l’obra, amb la presentació del CFO. 

 
I perquè en prengui coneixement als efectes oportuns es signa electrònicament el 
present informe a Sant Fruitós de Bages. 
 
L’arquitecte municipal 
signat digitalment 
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
9. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, ACTIVITATS I OBRES 
  
9.1 Comunicació de resolucions en relació amb sol·licituds d’autorització per 
la prestació de serveis de transport escolar (EE/002131-2018 i E/002228-2018) 
(exp.301/2018) 
 

Primer. En dates 2 i 7 de maig de 2018 s’han rebut les comunicacions enviades pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat referides a les resolucions d’autorització per la 
prestació de serveis de transport d’escolars a efectes tràmit d’audiència que a continuació 
es relacionen: 
 

 
 
Segon. A l’expedient administratiu consta la documentació tramesa pel Departament 
d’Interior respecte a les resolucions adoptades amb els condicionants establerts per cada 
una de les autoritzacions gestionades per aquesta administració. 
 
Atesa la regulació establerta pel decret 43/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de 
seguretat en el transport escolar i de menors, segons el qual l’autorització administrativa 
per dur a terme el servei de transport escolar es competència dels Serveis Territorials 
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de Transport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
i que, respecte al tràmit comunicat, 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 
 
S’ACORDA:  
 
ÚNIC.- Donar per assabentats als membres de la Junta de Govern Local respecte a la 
comunicació de les resolucions adoptades pel cap del Servei Territorial de Transports 
de Barcelona en dates 31 de gener i 1 de febrer de 2018 respecte a les sol·licituds 
d’autorització administrativa preceptiva per a la prestació de servei de transport 
d’escolars que s’indiquen a la part expositiva i que figuren com registres d’entrada 
número E/002228-2018, E/002226-2018 i E/002131-2018 procedents del Departament 
de Territori i Sostenibilitat a través de la plataforma EACAT. 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

 
 

9.2 Acceptació de les concessions dels ajuts i traslladar als equips instructors la 
comunicació dels ajuts atorgats a l’Ajuntament per la Diputació de Barcelona, en 
el marc del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals, 
en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. (exp1507/2017) 
 

1. En data 26 d’octubre de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals, el seu 
règim regulador i la convocatòria d'ajuts, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019". (Butlletí Oficial de la Província de 3/11/2017). 
 
Amb aquest Programa es pretén contribuir al sosteniment de les despeses derivades de 
les obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments locals, 
orientades a  millorar la seguretat, el confort i l’accessibilitat dels equipaments locals i a 
afavorir  l’eficiència i l’estalvi energètics, mitjançant el foment de l’ús racional de 
l’energia, la utilització de les energies renovables i la millora de la gestió energètica. 
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El règim  regulador del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments 
locals, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019  en el seu articulat, entre 
altres, determina: 
 
“Article 5. Línies de suport 
 
1. S’estableixen les línies de suport següents: 
 
 a. Línia de suport 1 “Equipaments culturals”, en el marc de la qual es financen les obres i/o 
actuacions de reforma, millora i manteniment d’equipaments, béns o elements culturals; per 
exemple: museus, arxius, teatres, centres culturals, sales polivalents i ateneus. 
b. Línia de suport 2 “Equipaments bibliotecaris”, en el marc de la qual es financen les obres 
i/o actuacions de reforma, millora i manteniment de les biblioteques de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals (XBM). 
c. Línia de suport 3 “Equipaments educatius”, en el marc de la qual es financen les obres i/o 
actuacions de reforma, millora i manteniment de centres educatius, tals com: escoles bressol  
 
municipals, centres d’educació infantil i primària, escoles municipals de música, dansa i 
centres de les arts, centres d’educació especial de titularitat municipal i centres i escoles 
municipals de persones adultes. 
d. Línia de suport 4 “Equipaments esportius”, en el marc de la qual es financen les obres i/o 
actuacions de reforma, millora i manteniment de les instal·lacions esportives. 
e. Línia de suport 5 “Edificis singulars i elements patrimonials”, en el marc de la qual es 
financen les obres i/o actuacions de consolidació, reforma i rehabilitació d’edificis 
monumentals, ateneus i jaciments arqueològics. 
f. Línia de suport 6 “Mercats”, en el marc de la qual es financen les obres i/o actuacions de 
reforma, millora i manteniment de mercats municipals i de mercats de venda no sedentària. 
 
 2. En els articles següents es regula la finalitat i el contingut de cada línia de suport. 

 
Article 27. Concessió i acceptació 
 
1. El procediment de concessió dels ajuts és únic per a totes les línies de suport i anys de 
concurrència, i s’ha de resoldre en un termini no superior a quatre mesos des de la data en 
què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. 
2. La concessió dels ajuts la tramita la Direcció de Serveis de Cooperació Local a partir dels 
informes d’instrucció dels respectius centres gestors validats per l’òrgan col·legiat, i la 
Presidència de la Diputació de Barcelona l’eleva a la Junta de Govern. 
3. La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l’acte de concessió 
substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, ja que es tracta d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva. 
La publicació s’ha de fer en el termini màxim de deu dies des que s’aprova la concessió. 
4. La concessió també s’ha de comunicar a la Base de dades nacional de subvencions, com 
a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
5. S’entén que els destinataris accepten l’ajut si en el termini d’un mes comptat a partir de la 
data de publicació, no manifesten expressament que hi renuncien. 
 
Article 28. Terminis d’execució i de justificació 
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1. Per a les línies de suport 1 “Equipaments culturals”, 2 “Equipaments bibliotecaris”, 
3 “Equipaments educatius”, 4 “Equipaments esportius” i 6 “Mercats”: 
 
a. Quan les sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2018, el termini d'execució dels ajuts 
comença l'1 de novembre de 2017 i finalitza el 31 d'octubre de 2018. El termini de justificació 
finalitza el 15 de novembre de 2018. 
b. Quan les sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2019, el termini d'execució dels ajuts 
comença l’1 de novembre de 2018 i finalitza el 31 d'octubre de 2019. El termini de justificació 
finalitza el 15 de novembre de 2019. 
 
2. Per a la línia de suport 5 “Edificis singulars i elements patrimonials”, tant quan les 
sol·licituds es periodifiquin per a l'any 2018 com quan es periodifiquin per a l’any2019, el 
termini d’execució dels ajuts comença l'1 de novembre de 2017 i finalitza el 31 d'octubre de 
2019. El termini de justificació finalitza el 15 de novembre de 2019. 
 
Article 35. Pagament 
 
Els ajuts s`han de pagar amb la presentació prèvia de la justificació de les despeses de 
l’actuació.” 
 
2. En data 19/4/2018 es publica al Butlletí Oficial de la Província anunci relatiu a l’acord 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12/4/2018, per el qual s’ 
acorda resoldre el procediment de concessió d'ajuts en el marc del Programa 
complementari de reforma i millora d'equipaments locals del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019, prèvia redistribució de la quantia total assignada entre les diferents línies de 
suport i els diferents capítols de despesa del Programa. 
 
Tanmateix, s’acorda: 
“(...) 
 
Tercer. RESOLDRE el procediment de concessió d’ajuts en el marc del Programa 
complementari de reforma i millora d’equipaments locals del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” i, en conseqüència, aprovar les concessions d’ajuts, les 
desestimacions i els desistiments de sol·licituds que s’indiquen en els acords següents. 
 
Quart. APROVAR la concessió dels ajuts corresponents al Programa complementari de 
reforma i millora d’equipaments locals, que s’inclouen en l’annex 1, que forma part del 
present dictamen, d’acord amb els informes emesos per les gerències responsables de 
les línies de suport del Programa i pel coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i 
Esports de la Diputació de Barcelona, els quals s’incorporen a l’expedient, i que han 
estat validats per l’òrgan col·legiat regulat a l’article 26 del règim del Programa. 
 
Cinquè. DESESTIMAR per menor valoració i esgotament del crèdit les sol·licituds que 
s’inclouen a l’annex 2, que forma part del present dictamen, d’acord amb els informes 
emesos per les gerències responsables de les línies de suport del Programa i pel 
coordinador de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, els 
quals s’incorporen a l’expedient, i que han estat validats per l’òrgan col·legiat regulat a 
l’article 26 del règim del Programa. 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 44 de 125 
 

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 

Sisè. DESESTIMAR per incompliment dels requisits les sol·licituds que s’inclouen a 
l’annex 3, que forma part del present dictamen, d’acord amb els informes emesos per 
les gerències responsables de les línies de suport del Programa i pel coordinador de 
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona, els quals 
s’incorporen a l’expedient, i que han estat validats per l’òrgan col·legiat regulat a l’article 
26 del règim del Programa. (...)” 
 
2.1. Concessió dels ajuts a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, que s’inclouen en 
l’annex 1 al dictamen referit a Resoldre el procediment de concessió d’ajuts en el marc 
del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019: 
 
Línia de suport 1: "Equipaments culturals" -2018 
Actuació: Millores al teatre casal cultural: noves grades telescòpiques amb butaques i 
nou sistema d'il·luminació led per la sala. 
Codi XGL: 18/X/250620 
Import concedit (EUR): 50.000,00. Import 2018 (EUR): 50.000,00. 
 
Línia de suport 3: "Equipaments educatius" -2019 
Actuació: Substitució de tancaments CEIP Monsenyor Gibert. 
Codi XGL: 18/X/250691 
Import concedit (EUR): 50.000,00. Import 2019 (EUR): 50.000,00. 
 
Línia de suport 3: "Equipaments educatius" -2018 
Actuació: Reforma parcial de planta baixa per ampliació de l'Escola de Música i Arts 
Navarcles - Sant Fruitós. 
Codi XGL: 18/X/250702 
Import concedit (EUR): 50.000,00. Import 2018 (EUR): 50.000,00. 
 
Línia de suport 6: "Mercats" -2019 
Actuació: Millores de l'espai i entorn del mercat de venda no sedentària i del mercat de 
Brocanters. 
Codi XGL: 18/X/250881 
Import concedit (EUR): 13.706,55. Import 2019 (EUR): 13.706,55. 
 
Línia de suport 4: "Equipaments esportius" -2019 
Actuació: Intervencions al camp de futbol municipal Sant Fruitós de Bages. Separata 
reforma parcial interior de l’equipament esportiu. Redistribució i millora d'eficiència 
energètica edifici oficines. 
Codi XGL: 18/X/251013 
Import concedit (EUR): 50.000,00. Import 2019 (EUR): 50.000,00. 
 
2.2. Sol·licituds de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages desestimades per menor 
valoració i esgotament del crèdit  que s’inclouen a l’annex 2 al dictamen referit a 
Resoldre el procediment de concessió d’ajuts en el marc del Programa complementari 
de reforma i millora d’equipaments locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019: 
 
Línia de suport 6 "Mercats" -2019 
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Actuació: Subministrament i instal·lació de cabina de bany públic automàtica a la zona 
del mercat no sedentari municipal, i les corresponents obres de pavimentació i dotació 
de serveis de l'equipament. 
Núm. Registre PTM: 1740047476 
 
Línia de suport 5 " Edificis singulars i elements patrimonials”. 
Actuació: Reforma i rehabilitació de la Casa Can Casajoana per millorar la seguretat 
estructural, accessibilitat i seguretat per convertir-se en la seu del Museu municipal de 
Sant Fruitós de Bages. 
Núm. Registre PTM: 1740047481 
 
Línia de suport 4 "Equipaments esportius" -2018 
Actuació: Reforma interior dels vestidors del pavelló municipal. 
Núm. Registre PTM: 1740047421 
 

2.3. Sol·licituds de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages desestimades per  
incompliment dels requisits les sol·licituds que s’inclouen a l’annex 3 al dictamen referit 
a Resoldre el procediment de concessió d’ajuts en el marc del Programa complementari de 
reforma i millora d’equipaments locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019:   
 

Línia de suport 2:  "Equipaments bibliotecaris" -2018 
Actuació: Adquisició d'equipament audiovisual i expositor per la sala polivalent de la 
biblioteca i mobiliari per la conservació de material de gran format. 
Núm. Registre PTM: 1740047386 
Motivació: Desestimada per haver exhaurit el nombre màxim de concessions per any i 
destinatari segons l'article 23 
 

Línia de suport 2:  "Equipaments bibliotecaris" -2019 
Actuació: Creació d’una aula de formació en tecnologia de la informació 
Núm. Registre PTM: 1740047389 
Motivació: Desestimada per haver exhaurit el nombre màxim de concessions per any i 
destinatari segons l'article 23 
 
2.4. Segon determina l’acord en el seu punt dotze,” la publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona del dictamen substitueix la notificació i produeix els 
mateixos efectes, en aplicació de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d’actes 
integrants d’un procediment de concurrència competitiva.” 
 
3. En el règim regulador del Programa esmentat al punt 1er anterior (article 27.5)  es 
preveu que: “ S’entén que els destinataris accepten l’ajut si en el termini d’un mes comptat 
a partir de la data de publicació, no manifesten expressament que hi renuncien.” 
 

L’acceptació de subvencions i altres ajuts i prestacions equivalents (i a sensu contrari  
s’ ha d’entendre la renuncia) és competència de la Junta de Govern Local, que actua 
per la competència delegada següent:  
 

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

 
 Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, els següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Acceptar les concessions dels ajuts per part de la Diputació de Barcelona a 
les sol·licituds de l’Ajuntament en el marc del Programa complementari de reforma i 
millora d’equipaments locals, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", 
que s’indiquen en la part expositiva. 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal per al seu 
coneixement i als efectes, si s’escau, d’aplicar aquests ajuts en el concepte d’ingressos 
i de generació de crèdits per despeses en el pressupost. 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord als àrees gestores corresponents (equips 
instructors) per al seu coneixement i als efectes de l’execució de les actuacions i 
justificació dels ajuts conforme  es determina  en el  seu règim regulador 
  
QUART.- Declarar que: 
 
 - L’acte es una resolució, que posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
seva notificació. 
- Potestativament es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats poden interposar qualsevol altre recurs ajustats a dret. 
 
 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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ÀMBIT DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
  
10. ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  
  
10.1 Aprovar l’acceptació dels ajuts del Programa complementari per a la 
garantia del benestar social, que atorga els Serveis de Cooperació Local de la 
Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
 (exp. 581/2018) 
 

1. En data 26./04/2018 (registre d’entrada  E/002073-2018 i 2018 E-RC- 2204 es 
comunica l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 22/3/018, 
pel qual s’aprova el Programa complementari per a la garantia del benestar social 2018, 
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”  i  la concessió de l’ajut 
econòmic atorgat al nostre ajuntament.  
 
Promotor: Direcció dels Serveis de Cooperació Local. 
Objecte: Línia de suport per a la garantia del benestar social 2.018. 
Import concedit: 33.910,50 €.  
Codi XGL: 18/X/251211. 
 
El règim del programa complementari per a la garantia del benestar social 2.018, entre 
altres normes, determina: 
 
“  Article 5. Despeses elegibles  
 
1. Són elegibles les despeses vinculades directament amb l’objecte dels ajuts concedits 
en el marc d’aquest règim corresponents als capítols 1 (despeses de personal), 2 
(despeses corrents en béns i serveis) i 4 (transferències corrents) dels pressupostos de 
despesa de les corporacions locals que es corresponguin amb algun dels serveis o 
activitats inclosos en els àmbits següents: a) Cobertura de les necessitats socials 
bàsiques; b) Reforç dels equips professionals de serveis socials; c) Atenció a situacions 
urgents o de greu necessitat social; d) Suport per garantir la prestació de serveis 
d'atenció domiciliària i del transport adaptat; e) Desplegar activitats socioeducatives i de 
lleure infantil; f) Qualsevol actuació anàloga que tingui per finalitat la realització 
d'activitats vinculades a la garantia del benestar social, a la prestació de serveis socials, 
ala promoció de la reinserció social, a l'atenció de casos d'exclusió social, entre d'altres 
pròpies de l'àmbit de serveis socials i d'atenció a les persones;g) Els ajuts atorgats als 
ens locals destinataris en el marc d’aquest Programa complementari també es poden 
destinar a l’adjudicació de prestacions econòmiques o de subvencions, sempre de 
conformitat amb el que estableix el present règim i la legislació vigent. 
 
2. També són elegibles, fins a un 5 per cent de les despeses directes justificades, les 
despeses indirectes següents: a) Despeses generals referides a subministraments, 
neteja, material d’oficina i assegurances; b) Les altres despeses que, no essent 
conseqüència directa de la realització de les actuacions objecte d’ajut, s’hi vinculen 
indirectament. 
 3. (...) 
Article 6. Obligacions dels ens destinataris 
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1. Els destinataris dels ajuts concedits per la Diputació de Barcelona es comprometen, 
amb caràcter general, a observar les determinacions del present règim, a executar les 
activitats de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció 
de legalitat, a presentar la corresponent documentació justificativa i, en particular, a 
complir les següents obligacions: a) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, 
verificació i control financer de la Intervenció General de la Diputació de Barcelona o del 
centre gestor de l’ajut, i aportar tota la informació que els sigui requerida en relació amb 
l’ajut concedit. b) Si es fa difusió de l’ajut, preveure la presència de la marca de la 
Diputació en un lloc preferent, d’acord amb les normes disponibles a la Seu Electrònica 
de la Diputació de Barcelona. c) Establir canals de comunicació i de col·laboració, per 
tal d’evitar duplicitats en la tramitació i concessió d’ajuts, entre els consells comarcals 
de la demarcació de Barcelona i els ajuntaments de la seva base territorial. d) Conservar 
els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts per un període no inferior als 
sis anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les 
justificacions. e) Comunicar la petició o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat prèviament. f) Observar les previsions de l’article 10 
d’aquest règim en relació amb la compatibilitat dels ajuts atorgats i amb la inexistència 
de sobrefinançament. 
 
2. (...) 
 
Article 7. Criteris per a l’adjudicació de prestacions econòmiques per part dels ens 
destinataris 
 
1. L’adjudicació de prestacions econòmiques o de subvencions a tercers amb càrrec als 
ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona als ens destinataris d’aquest Programa  
complementari ha d’estar regulada per la normativa municipal aprovada a aquest efecte. 
2. Els municipis que no compten amb una regulació de la concessió poden disposar, 
com a instrument orientador, del “Reglament municipal tipus regulador de prestacions 
econòmiques de caràcter social” (disponible a www.diba.cat/benestar),(...) 
 
- Article 13. Acceptació dels ajuts 
 
1. Els ajuts s'entenen acceptats si en el termini d'un mes, comptat a partir de l’endemà 
de rebre la notificació, els destinataris no manifesten expressament la renúncia. 
 
2. L’acceptació, que pot ser total o parcial, comporta la conformitat amb tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució. 
 
3. (...). 
 
4. El tràmit d’acceptació expressa s’ha de realitzar electrònicament a través del Portal 
de tràmits dels ens locals i altres administracions (en endavant, Portal o PMT). 
 
5. Els usuaris que ocupen el càrrec de secretari i/o de secretari-interventor tenen les 
funcions de signatura i presentació d'acceptacions. 
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6. (...) 
   
- Article 14. Execució 
 
1. L’execució de les actuacions objecte d’ajut comença l’1 de gener de 2018 i acaba el 
31 de desembre de 2018, essent aquest període improrrogable. 
 
2. (..). 
 
- Article 15. Justificació 
 
1. El termini de justificació comença l’1 de febrer de 2019 i finalitza el 30 d’abril de 2019. 
 
 2. (…) Les despeses municipals susceptibles de justificació i els requisits i la forma de 
presentar la documentació justificativa. 
  
3.(...) 
 
-  Article 16 Pagament 
   
 1. El pagament de l’import restant de la concessió es farà prèvia presentació de la 
justificació de les despeses de l’actuació.  
 
2. (....)” 
 
2.  L’acceptació de subvencions i altres ajuts i prestacions equivalents és competència 
de la Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:  
 

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

 
S’ACORDA:  
 
PRIMER.- Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona del Programa 
complementari per a la garantia del benestar social 2018, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. Import concedit, 33.910,50  €. Codi XGL: 18/X/251211 i  
traslladar aquest acord de l’acceptació expressa del fons a la Diputació de Barcelona a 
través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions. 
 
SEGON.- Traslladar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal per al seu 
coneixement i als efectes, si s’escau, d’aplicar aquest fons de prestació (ajut) econòmica 
en el concepte d’ingressos i de generació de crèdits per despeses en el pressupost. 
 
TERCER.-  Declarar que: 
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 - L’acte es una resolució, que posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
seva notificació. 
- Potestativament es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència en el termini d’un mes. 
- Tanmateix, els legitimats poden interposar qualsevol altre recurs ajustats a dret. 
 
 

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
 
10.2 Concessió d’ajudes d’urgència social (exp. 687/2018) 
 

Primer.- Ateses les sol·licituds d’ajuda econòmica que han estat formulades a l’àrea de 
Serveis Socials (registres d’entrades núm. 2329; 2527 /2018). 
 
Segon.- Atès que entre les competències municipals, en matèria de serveis socials hi 
figura l’atenció immediata a les persones en situació o risc d’exclusió social i que al 
pressupost municipal 2018, hi ha prevista consignació amb aquesta finalitat a la partida  
3323148000.                 
 
Tercer.- Atès que la tècnica de serveis socials ha efectuat un informe-valoració de la 
sol·licitud, tenint en compte la documentació presentada i allò establert al Reglament 
municipal de prestacions socials de caràcter econòmic a famílies del municipi de Sant 
Fruitós de Bages que es trobin en situació socioeconòmica desfavorida, aprovades per 
el Ple en data 15 de setembre del 2016. 
 
Atès que la Junta de Govern Local actua la competència delegada següent: 
 

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

 
S’ACORDA:  
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Primer.- Disposar la despesa i reconèixer la obligació per un import de 600,00€ 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 

035/2018 *** 100,00€ Alimentació Efectiu 

038/2018 *** 500,00€ Subministraments Efectiu 

 
Disposar pagament de les ajudes als beneficiaris, els quals hauran de justificar amb 
factures, a l’àrea de serveis socials, el destí de les ajudes, la qual serà responsable de 
donar trasllat als serveis de Tresoreria i Intervenció. 
 
Segon.- Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu 
de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 

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

 
 
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. ÀREA DE CULTURA I FESTES 
   
11.1 Contracte menor per a la prestació del servei d’edició del programa i cartell 
de la Festa Major d’Estiu 2018 (exp. 657/2018) 
 
Primer. Vist l’informe proposta de contracte menor que s’adjunta com a annex al present. 
Segon. Vist el disposat en els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de Contractes del Sector públic, sobre l’expedient de contractació i adjudicació dels 
contractes menors. 
 
Tercer. El contracte de servei consisteix en la confecció del programa d’actes de la Festa 
major d’Estiu 2018, per part d’un professional i lliurar-lo a l’Ajuntament de Sant Fruitós 
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de Bages sense cap cost per aquest, essent retribuït l’adjudicatari amb el producte de 
la publicitat que en el mateix programa s’editi. 
 
Quart. La Junta de Govern Local actua la competència delegada següent11: 
 

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

 
S’ACORDA: 
 
Primer. Adjudicar el contracte menor indicat en l’informe proposta que consta en l’annex 
1, i assumir íntegrament el contingut de l’informe-proposta de contracte menor. 
 
Segon. Autoritzar al contractista MARCEL OLIVERES TANYÀ. amb DNI *** a editar el 
programa de la Festa major d’estiu 2018 establint-se, com a única contraprestació, la 
gestió en exclusiva de l’explotació publicitària del programa per part del contractista. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària, al tècnic de cultura, a la 
tècnica de contractació, per al seu coneixement i efectes. 
 
Quart. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant (plataforma de 
contractació pública), i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a que des d’aquest registre es trameti la informació i dades del contracte 
a la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat i a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya, d’acord amb l’establert a la normativa d’aplicació. 
 
 
Cinquè. Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes. 

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

 
Annex. Informe proposta de contracte. 

 
 
 
 
 

                                                 
11 No s’aplica en el cas que s’emeti l’acte administratiu mitjançant Decret d’alcaldia en atribució de les 
seves competències. 
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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’ESPORTS 
   
12.1 Aprovació de les bases i la convocatòria per a l’atorgament dels 
reconeixements de la Festa SFB-Esport 2018 (exp. 630/2018) 
 
Primer. Per providència de la regidoria d’esports de 24 d’abril de 2018, es disposa l’inici 
de l’expedient administratiu per aprovar les bases i la convocatòria per a l’atorgament 
dels reconeixements de la Festa SFB-Esports 2018. 
 
En compliment d’aquesta providència s’han redactat les corresponents bases 
reguladores per a l’atorgament dels reconeixements. 
 
Segon. Atès que la Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:  
 

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

 
S’ACORDA:  
 
Primer. Aprovar les bases i la convocatòria per a la presentació de sol·licituds, que 
s’annexen al present, per optar als reconeixements de la Festa SFB-Esport en alguna 
de les seves categories. 
 
Segon. Notificar el present acord a l’àrea d’Intervenció per al seu coneixement i efectes.   
 
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 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. 
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- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs 
ajustat a dret. 

 
ANNEX 

 
 
BASES DELS RECONEIXEMENTS DE LA FESTA SFB-ESPORT.  
 
1.- OBJECTE DELS PREMIS 
 
Aquests premis tenen per objecte reconèixer anualment diversos àmbits de l’esport del 
municipi de Sant Fruitós de Bages, en el marc dels Benet Games. 
 
Aquests premis estan referits a la temporada esportiva finalitzada, ja sigui 2017-2018 o 
2017 en esports que les temporades són per anys naturals. 
 
2.- MODALITATS 
 
Tots els premis tenen un sentit simbòlic i de reconeixement.  
 
Els premiats rebran una placa com a reconeixement als mèrits aconseguits durant la 
temporada esportiva anterior a la seva concessió.  
 
Per als premis a persones físiques, poden optar aquelles que desenvolupen o han 
desenvolupat la seva activitat en entitats esportives de Sant Fruitós de Bages i/o els 
esportistes nascuts i/o empadronats al municipi. 
 
Els premis s’estableixen en els següents apartats: 
 

a. Esportista més destacat absolut 
b. Esportista més destacada absoluta 
L’edat per optar als premis a. i b. és a partir dels 18 anys (nascuts/des 1998 i 
anteriors) 
c. Esportista més destacat de base 
d. Esportista més destacada de base 
L’edat per optar als premis c. i d. és fins els 18 anys (nascuts/des fins el 1999) 
e. Esportistes més destacats escolars 
f. Esportistes més destacades escolars 
Seran premiats l’esportista masculí i femenina de cada centre educatiu del municipi. 
g. Millor equip o col·lectiu absolut 
L’edat dels jugadors/es és a partir dels 18 anys (nascuts/des 1998 i anteriors) 
h. Millor equip o col·lectiu de base 
L’edat dels jugadors/es és fins els 18 anys (nascuts/des fins el 1999) 
Als apartats anteriors es valorarà el seu èxit, trajectòria o resultat durant la 
temporada objecte del premi. 
i. Tècnic/a més destacat/a 
Aquest apartat vol premiar l’excel·lència de la funció de tècnic de l’esport (membres 
d’equips tècnics, jutges, àrbitres i d’altres) tant dels esports de competició, com de 
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l’esport base o formatiu, valorant tant l’aspecte del rendiment esportiu, com de la 
transmissió de valors i del compromís amb l’esport. 

j. Premi al mèrit esportiu (fair play, junts podem, valors, compromís, ...) 
Aquest apartat vol premiar les accions, comportaments o actituds de clubs, equips, 
esportistes, seccions esportives o grups humans que destaquin pel seu valor ètic o 
moral en el marc dels valors positius de l’esport. 
k. Millor organització acte/activitat esportiva 
A aquest premi hi podien optar totes les activitats esportives organitzades a Sant 
Fruitós de Bages. 
l. Reconeixement equip o esportista individual històric 

 
3.- PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 
 
Les entitats esportives del municipi i/o de fora que tinguin alguna vinculació amb el 
municipi, el Consell Esportiu del Bages, les federacions territorials o catalanes o 
qualsevol particular podran proposar la candidatura o candidatures per a qualsevol de 
les modalitats dels premis. 
 
Així mateix un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures, l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages a través de la regidoria d’esports, podrà incorporar aquells 
esportistes, entitats o persones que no hi figuren entre les candidatures presentades i 
que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. 
 
Les candidatures es formalitzaran mitjançant la presentació de la proposta al Registre 
General de l’Ajuntament de la Seu electrònica (si la proposta la fa un particular es podrà 
fer de forma presencial), amb un currículum esportiu i l’exposició detallada dels mèrits 
extraordinaris de la candidatura i del seu interès local. 
 
Les candidatures presentades segons el punt 2 de les bases hauran de justificar i 
acreditar l’especialitat o condició de la modalitat esportiva en què participen. El jurat es 
reserva la facultat de valorar si es dona aquesta circumstància. El termini de presentació 
de les candidatures es fixarà en la corresponent convocatòria anual que serà aprovada 
per l’alcalde o, en el seu cas, pel regidor amb competències delegades en matèria 
d’esport. 
 
Es podran presentar candidatures fins el divendres 27 de juliol. 
 
El fet de presentar qualsevol candidatura implica l'acceptació total d'aquestes bases. 
 
4.- EL JURAT 
 
El jurat estarà presidit pel Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.  
El vot és indelegable i haurà de ser emès al final de les deliberacions personalment per 
cada membre del jurat. Els premis s’atorgaran per la Regidoria d’Esports d’acord el 
veredicte del jurat que serà inapel·lable i els membres del jurat han de mantenir en secret 
el veredicte. 
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El jurat tindrà la facultat per interpretar les bases d’aquests premis i resoldre qualsevol 
aspecte no previst en elles. El jurat en una primera reunió, valorarà l’admissió de 
candidatures i determinarà els finalistes de cada una de les modalitats, amb la nominació 
d’un màxim de tres finalistes per modalitat i premi. 
 
Composició del jurat: 

- Regidor d’esports 
- 1 representant de Ràdio Sant Fruitós 
- 2 representants de 2 entitats esportives (escollides per sorteig) 
- 1 representant d’una Ampa (serà rotatiu entre les diferents Ampas i l’ordre 

s’establirà per sorteig).  
- La tècnica d’esports (amb veu i sense vot, com a secretària) 

 
Es comunicarà als finalistes la seva nominació, els quals hauran d’assistir dins de llurs 
possibilitats a l’acte de lliurament.  
 
Així mateix, el jurat pot deixar deserta qualsevol de les modalitats si al seu criteri cap 
dels candidats presentats reuneix els mèrits suficients per ser mereixedor del premi. 
Excepcionalment, el jurat podrà donar com a guanyadors ex aequo quan no sigui 
possible dirimir amb total imparcialitat casos d’empat. 
 
5. - LLIURAMENT DELS PREMIS 
 
El lliurament és farà en un acte públic, que aquest 2018 serà el divendres 5 d’octubre i 
comptarà amb la presencia del jurat i de tots els finalistes a excepció feta de causes de 
força major o vinculades a les obligacions esportives extraordinàries. 
 
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 Autorització per a la celebració del Raid hípic de Santpedor, al seu pas pel 
terme de municipal (exp. 651/2018) 
 
Primer. Vista la sol·licitud i documentació presentada per F.C.R en representació de 
l’Associació hípica de Santpedor Equiset, amb CIF G64081904 (registre d’entrada 
EACAT E/002094-2018 de 28 d’abril; i 2018-E-RC-2246 de 30 d’abril) en la qual demana 
autorització de pas pel terme municipal de Sant Fruitós de Bages el dissabte 26 de maig 
de 2018 en motiu de la celebració del Raid Hípic de Santpedor de 7:30 a 16:00 hores. 
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Segon. Vista l’acta de la Comissió de coordinació en espais públics municipals de 
10.5.2018, 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 
- Numero decret: 2015-480 
- Publicació al BOPB: 3.7.2015 

 
Per tot l’exposat, es proposa al regidor d’esports, que elevi a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer. Autoritzar el pas dels participants al Raid hípic de Santpedor pel municipi de 
Sant Fruitós de Bages (segons plànol del recorregut annex) que organitza l’Associació 
hípica de Santpedor Equiset el dissabte 26 de maig de 2018, amb les següents 
condicions: 
 

• L’organitzador haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi els actes d’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-ne la seva 
vigència. 
 

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

• L’organitzador haurà de disposar dels mitjans de control necessaris per garantir 
que durant el recorregut de la prova hi ha els controls necessaris per evitar 
qualsevol tipus d’incident. Igualment adoptarà totes les mesures necessàries per 
garantir la seguretat dels participants i del públic en general. 
 

• L’organitzador serà responsable de deixar la zona per on passi la prova en les 
mateixes condicions en què van trobar-ho, i a treure  tots els senyals i deixalles 
que hagin pogut llençar els participants o els cavalls participants a la prova. 
 

• Es creu adient que l’organitzador indiqui, dies abans l’horari de pas i dia del raid, 
mitjançant rètols informatius en el recorregut. 
 

• L’organització haurà de disposar de la conformitat dels organismes afectats per 
les vies afectades, i del Servei de Trànsit si la prova transcorre per carreteres 
fora del casc urbà i si transcorre per diferents terrenys i/o termes municipals, de 
l’autorització dels propietaris i/o òrgan competent del municipi d’acord amb 
l’àmbit afectat. 
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• Es recomana la presència d’un servei preventiu sanitari, en el decurs de la prova 
esportiva. 
 

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

Segon. Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant, al servei de Policia Local i al 
Servei Català de Trànsit, per al seu coneixement i efectes. 
 
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 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 – Plànols recorregut Raid hípic de Santpedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 1 
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Fase 2 

 
 
 
 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 
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Sentit de l’acord: 
 
_X_ Aprovat.  
___ Rebutjat. 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 

 

 
ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
S1. Aprovació inicial del “Projecte d’intervencions al camp de futbol municipal de 
Sant Fruitós de Bages” 

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

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Primer. En data 7 de maig de 2018, amb registre electrònic E/002207-2018, el Sr. Pere 
Santamaria Garcia, en representació de l’empresa Santamaria Arquitectes SLP, 
presenta el document anomenat “Projecte d’intervencions al camp de futbol municipal 
Sant Fruitós de Bages” 

 
Segon. Vist l’informe emès conjuntament per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Xavier 
Casas Pujol i l’enginyer municipal, Sr. Aleix Cervantes López, de data 16 de maig de 
2018 (Annex 1), pel qual s’informa favorablement el referit “Projecte d’intervencions al 
camp de futbol municipal Sant Fruitós de Bages”. 

 
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. 
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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 d’intervencions al camp de futbol municipal 
Sant Fruitós de Bages” redactat per l’arquitecte Pere Santamaria Garcia (Santamaria 
Arquitectes SLP), amb un pressupost d’execució per contracte de 758.985,31 euros 
(IVA 21% exclòs), i un termini d’execució de les obres previst de 12 mesos, en el cas 
d’una execució conjunta. En cas d’execució individual de cada fase d’obra, el termini 
d’execució previst és de: 
 

Fase 1: Reforma de l’edifici d’oficines 141.782,16 € 3 mesos 

Fase 
2A: 

Nou edifici bar 321.862,85 € 5 mesos 

Fase 
2B: 

Mobiliari nou bar  71.645,21 € 1 mes 

Fase 
2C: 

Urbanització exterior bar 29.030,94 € 1.5 mesos 

Fase 3: Entrada recinte esportiu 108.170,35 € 3 mesos 

Fase 4: Urbanització camins d’accés
  

61.084,38 € 2 mesos 

Fase 5 Reforma pista poliesportiva 25.409,43 € 1.5 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. 
 
Tercer. El present projecte i les obres derivades del mateix han de disposar del 
preceptiu informe i autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, donat que les 
actuacions previstes al projecte incideixen directament a la zona de domini públic 
hidràulic de la seva competència. 
 
Quart. Notificar al propietari de la finca amb referència cadastral 
08212A009001250000DA els presents acords, i als efectes de ratificar les alineacions 
de la finca mitjançant els instruments legals que corresponguin. 
 
Cinquè. Notificar el present acord als redactors del projecte, a l’àrea d’Intervenció 
Tresoreria i als serveis tècnics municipals. 
 
Sisè. Declarar que: 
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- L’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat 

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

dret. 
 

 
Annex 1: Informe tècnic emès conjuntament per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. 
Xavier Casas Pujol i l’enginyer municipal, Sr. Aleix Cervantes López de data 16 de 
maig de 2018. 

 
I N F O R M E      T È C N I C    

 

 
 
PROCEDIMENT:  963/2017 
PROMOTOR:  Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
REDACTOR:  Pere Santamaria Garcia, arquitecte. Empresa Santamaria Arquitectes, 

S.L.P. 
OBJECTE:  Projecte d’Intervencions al camp de futbol municipal 
 
 
El 7 de maig de 2018, el redactor del projecte va entrar instància per registre electrònic E/002207-
2018, aportant el projecte d’execució de les intervencions al camp de futbol municipal, perquè 
sigui aprovat per aquest ajuntament. 
 
Un cop es revisa l’expedient de referència i la documentació aportada, els tècnics que subscriuen 
passen a emetre el següent informe: 
 
Fets 
 
1. La junta de Govern Local del 17 de juliol de 2017 va acordar aprovar l’expedient de 

contractació menor del servei de redacció del Projecte d’Intervencions a efectuar al camp de 
futbol, i adjudicar el present contracte menor a l’empresa Santamaria Arquitectes, S.L.P. 

 
Documentació 
 
La secció 3 Contingut del projecte, de l’article 24 al 33, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix la documentació 
necessària pels projectes d’obres ordinàries.  
 
En aquest sentit, s’ha fet entrega d’un exemplar en format digital (pdf) signat per l’arquitecte 
redactor Pere Santamaria Garcia.   
 
El projecte està composat per:  
 

1. Memòria 
a. Descriptiva 
b. Constructiva 
c. D’execució 
d. Normativa aplicable 
e. Documents complementaris: 
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i. Estudi geotècnic 
ii. Estudi de gestió de residus 
iii. Pla de control de qualitat 
iv. Annex d’instal·lacions 

2. Annexes 
a. Document gràfic 
b. Amidaments i Pressupost 
c. Plec de Condicions 
d. Estudi de Seguretat i Salut 

 
 

 
Pressupost 
 
El pressupost d’execució per contracte (PEC IVA exclòs) del total de les intervencions és de 
758.985,31 €. 
 
Les intervencions que defineix el projecte, s’han dividit en les següents possibles fases 
d’execució (PEC IVA exclòs): 
 
Fase 1:  Reforma de l’edifici d’oficines  141.782,16 € 
Fase 2A:  Nou edifici bar    321.862,85 € 
Fase 2B:  Mobiliari nou bar  71.645,21 € 
Fase 2C: Urbanització exterior bar 29.030,94 € 
Fase 3:  Entrada recinte esportiu 108.170,35 € 
Fase 4:  Urbanització camins d’accés 61.084,38 € 
Fase 5:  Reforma pista poliesportiva  25.409,43 € 
 
 
Termini d’execució 
 
El termini d’execució del total de les intervencions previstes és de 12 mesos, en el cas d’una 
execució conjunta. 
 
En el cas individual de cada fase d’obra, el termini d’execució previst és de: 
 
 Fase 1:  Reforma de l’edifici d’oficines  3 mesos 
 Fase 2A:  Nou edifici bar    5 mesos 
 Fase 2B:  Mobiliari nou bar  1 mes 
 Fase 2C: Urbanització exterior bar 1.5 mesos 
 Fase 3:  Entrada recinte esportiu 3 mesos 
 Fase 4:  Urbanització camins d’accés 2 mesos 
 Fase 5:  Reforma pista poliesportiva  1.5 mesos 
 
 
Classificació de l’empresa  
 
D’acord amb el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre  i en el supòsit d’execució de les 
obres de totes les fases de forma conjunta incloses en el projecte sent el termini d’execució de 
12 mesos, la classificació empresarial requerida és la següent: 
 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 66 de 125 
 

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 

Grup C-4             Categoria 3 
Grup G-6             Categoria 3 
 
En el cas, que s’executin les obres per les fases corresponents separadament, no requerirà de 
forma obligatòria la classificació de l’empresa, atès a l’import de cadascuna de les fases. Sense 
perjudici d’altres exigències que pugui disposar el Plec de Clàusules Administratives de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages que en reguli l’adjudicació.  
 
 
 
 
 
Planejament 
 
D’acord amb el Pla General d’Ordenació Municipal aprovat, els terrenys afectats estan 
classificats de Sòl Urbà, i qualificats de Sistema d’Espais Lliures – Clau A – Àrees esportives; i 
un petit tram Clau V - Places i jardins públics.  
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Disponibilitat de terrenys 

 
Vista general del Cadastre 
 

 
Superposició de l’àmbit d’actuació amb el Cadastre 
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Fitxes cadastrals de les finques afectades: 
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Revisades les dades obtingudes de la Seu Electrònica del Cadastre, les finques afectades per 
les presents obres ordinàries, consten de titularitat municipal, excepte la finca amb referència 
Cadastral 08212A009001190000DU, que no està determinat. Aquesta última, és també de 
titularitat municipal, d’acord amb l’expedient de cessions (Exp. Núm. 1/1992) que consta a l’arxiu 
municipal. 
 

 
Retall del plànol de superfícies de cessions 
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S’observa un desajust entre els límits de finques del cadastre i les tanques existents que delimiten 
realment les finques.  
 

 
Retall de vista satèl·lit amb el cadastre superposat (font: goolzoom). 
 
Per aquest motiu serà necessari que abans de l’inici de les obres, el propietari de la finca amb 
referència cadastral 08212A009001250000DA, ratifiqui les alineacions marcades amb les 
tanques existents.  
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Tramitació 
 
El present projecte d’obra ordinària es classifica com a obres de primer establiment i reforma 
d’acord amb 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.  
 
 
Consideracions tècniques 
 
1. La documentació aportada recull les prescripcions tècniques particulars reguladores del 

contracte menor de serveis per a la redacció del projecte d’obres ordinàries de referència. 
Amb la qual cosa no hi ha inconvenient per a la seva aprovació inicial.  
 

2. Com s’ha dit a l’apartat de disponibilitat de terrenys, abans de l’inici de les obres, el propietari 
de la finca amb referència cadastral 08212A009001250000DA, caldrà que ratifiqui les 
alineacions marcades de les tanques existents per delimitar els límits de la finca, mitjançant 
els instruments legals que corresponguin.   
 

3. Prèviament a l’aprovació definitiva del projecte, caldrà definir i/o incorporar per part dels 
redactors: 

 
Les consideracions tècniques de detall que estableixi l’informe preceptiu de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, sempre i quan no modifiquin substancialment l’objecte principal del 
projecte. 

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

 
 

Proposta  
 
Per tot l’exposat, el Projecte executiu de les intervencions al camp de futbol municipal 
s’informa favorablement per a la seva aprovació inicial.   
 
Notificar al propietari de la finca amb referència cadastral 08212A009001250000DA la resolució 
adoptada per l’òrgan municipal competent en relació a l’aprovació del present projecte, i als 
efectes de ratificar les alineacions de la finca mitjançant els instruments legals que corresponguin. 
 
Tanmateix, caldrà trametre el citat projecte a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè emeti informe 
preceptiu i autorització per a l’execució de les obres, donat que les actuacions previstes 
incideixen directament a la zona de domini públic hidràulic de la seva competència si s’escau en 
relació a les obres a realitzar al torrent que es troba soterrat. 
 
 
Sant Fruitós de Bages. 
 
 
L’arquitecte tècnic municipal    L’enginyer municipal 

Àrea d’Espai Públic, Activitats i Obres 
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(signat electrònicament)  (signat electrònicament) 
 
 
Xavier Casas Pujol     Aleix Cervantes López 

 
 
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 Aprovació de la modificació núm. 1 de l’oferta pública d’ocupació 
corresponent a l’any 2018-2020 (exp. 421/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
Primer.- Donat que en el Ple celebrat en data 12.04.2018 es va aprovar la modificació 
de la plantilla i la relació de llocs de treball, es fa necessari incloure les modificacions i 
les noves places a l’oferta pública d’ocupació 2018-2020. 
 
Segon.- Vist el que disposa l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en 
relació a l’oferta pública d’ocupació. 
 
Tercer.- 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 de Decret: 480 

- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la modificació número 1 de l’oferta pública d’ocupació 2018-2020 
segons el següent detall: 
 
 

FUNCIONARIS             
GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE DENOMINACIÓ PLACES     SISTEMA   RÈGIM 

A1 Especial Tècnica Superior Arquitecte/a 1 Oposició Lliure 

A2 Especial Tècnica Mig 
Enginyer/a 
tècnic/a 

1 Oposició Lliure 

A2 Especial  Tècnica Mig 
Treballador/a 
social 

1 Oposició Lliure 

A2 General Gestió     2 Oposició Lliure 

C1 General     
Tècnic auxiliar de 
gestió 

1 Oposició Lliure 

 
Segon.- Publicar el corresponen anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència  en el termini d’un mes. 

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

 
 
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD 

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
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S3 Aprovació bases específiques per a l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (exp. 732/2018) 
 
VOTACIÓ SOBRE LA RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE 
L’ASSUMPTE A L’ORDRE DEL DIA :  

   
Sentit de l’acord: 

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

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
 
Aprovació bases específiques per a l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
Primer.- Donat que per Junta de Govern Local del 19 de març de 2018 es va aprovar 
l’oferta pública d’ocupació 2018-2020.  
 
Segon.- Per tal de poder realitzar les corresponents convocatòries de les places incloses 
a l’esmentada oferta pública, s’han redactat unes bases reguladores específiques per a 
l’ingrés a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 
La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 

- Data de delegació: 18 de juny de 2015 

- Número de Decret: 480 

- Publicació al BOPB: 03.07.2015 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques per a l’ingrés a la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, segons el redactat que consta en l’Annex I. 
 
Segon.- Publicar les esmentades bases específiques al Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado, indicant el 
número i la data de la publicació de les bases de les places de funcionaris.   
 
Tercer.- Notificar el present acord al Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal. 
 
Quart.- Declarar que: 
 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 
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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  
 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE CINC 
PLACES D’ADMINISTRATIUS/VES. 
 
Identificació de la plaça: Administratius/ves 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir CINC places 
d’administratius/ves (1 amb discapacitat), del grup de classificació C, subgrup C1, 
Escala d’Administració General, subescala administrativa de la plantilla de personal 
funcionari de l’Ajuntament, que es regirà per les bases generals aprovades per la Junta 
de Govern local el dia 19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 
04.04.2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les 
bases específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: títol de Batxiller, Tècnic Especialista (Cicle Formatiu de grau superior, 
FPII) o titulació equivalent. 

 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
Drets d’examen: 
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Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de prova: 4 mesos. 
 
Llocs de treball d’adscripció: 
 
1 adscrit/a a serveis econòmics 
1 adscrit/a a serveis territorials 
1 adscrit/a a atenció ciutadana 
1 adscrit/a a secretaria 
1 adscrit/a a promoció econòmica (discapacitat) 
 
 
Temari específic: 
 

1. La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. Requisits per contractar amb 
l’Administració. Garanties. Tipus de contractes administratius. Procediments i 
formes d’adjudicació de contractes. 

2. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. 
L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions públiques. 

3. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes 
administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. Recurs ordinari i 
recurs de revisió. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals. 

4. La funció pública local i la seva organització. Drets i deures del funcionariat. 
Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 
Situacions administratives del funcionariat. 

5. Règim urbanístic vigent a Catalunya. Règim del sòl: qualificació i delimitació. 
Drets i obligacions dels propietaris de les diferents classes de sòl. 
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6. Els plans urbanístics. Classes, contingut i documents. Tramitació, revisió i 
modificació. 

7. Els sistemes de gestió urbanística. Classes, continguts i tramitació. 
8. Les llicències i comunicacions urbanístiques pròpies, supòsits de subjecció i 

tramitació. Caducitat, revocació i anul·lació. 
9. Control ambiental d’activitats. Règim d’intervenció. Tramitació de llicències 

ambientals. Els controls de les activitats. 
10. La policia local. Estructura del cos. Competències.  Procediment de selecció. 
11. El procediment de selecció dels personal municipal. Els procediments de provisió 

dels llocs de treball. 
12. Drets i obligacions dels funcionaris municipals. Règim disciplinari. 
13. El procediment sancionador. Règim general. Règim específic en matèria de 

trànsit. 
14. Les fases de la despesa municipal i la seva correlació amb l’activitat 

administrativa. Les competències de la intervenció municipal. 
15. Els principis del sistema tributari. Els procediments de liquidació. 

L’autoliquidació. 
16. L’obligació de resoldre i notificar. El silenci administratiu. 
17. Règim de les notificacions i publicacions. El còmput de terminis a l’Administració. 

Règim de recursos aplicables, les disposicions i actes municipals. 
18. El Ple municipal. Competències. Règim de sessions. 
19. El desenvolupament de les sessions dels òrgans col·legiats municipals. 
20. La Secretaria municipal. Funcions reservades al Secretari. Fe pública. Àmbit 

jurídic preceptiu. Competències en matèria electoral. 
21. L’expedient administratiu. Concepte i format. La custòdia de l’expedient 

municipal i el seu trasllat a òrgans judicials i administratius. 
22. Els projectes d’obres municipals. Projectes d’obra municipal ordinària i projectes 

d’urbanització.  Tramitació de les diferents classes de projectes. Revisió i 
modificació de projectes. 

23. El patrimoni municipal. Classes de béns. Règim d’utilització. Règim de protecció. 
24. Les subvencions municipals. Concepte i finalitats. Classes. Procediment 

d’atorgament. Justificació i comunicació. Publicitat i inscripció en registres 
públics. 

25. El Registre de la Propietat i l’Ajuntament. La inspecció de béns municipals. Els 
títols hàbils per la inscripció. La condició de tercer hipotecari. 

26. El Registre de la Propietat i l’Ajuntament. L’adscripció d’actes de naturalesa 
urbanística. 

27. Els informes municipals. Classes. Continguts i finalitats. Els certificats 
municipals. Competència per la expedició i contingut. 

28. La Tresoreria municipal funcions de la tresoreria. Els comptes de tresoreria 
municipal. La planificació de la disposició de fons. 

29. El Ple i els quòrums. Quòrum de constitució i quòrum de funcionament. El 
quòrum de la sessió constitutiva. El quòrum a la resta de sessions. Majoria 
absoluta  i majoria simple. El quòrum a la moció de censura. 

30. El registre de l’Ajuntament. Règim de funcionament. Els subjectes obligats a 
relacionar-se amb l’Ajuntament per mitjans electrònics. 
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BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE 
DUES PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR ARQUITECTE. 
 
Identificació de la plaça: Arquitecte/a 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir DUES places 
d’arquitecte/a, del grup de classificació A, subgrup A1, Escala d’Administració Especial, 
subescala tècnica, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, que es regirà 
per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 19.03.2018 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: llicenciatura en arquitectura o titulació universitària de grau en 
arquitectura, o el títol que habiliti per l’exercici d’aquesta professió regulada, 
segons estableixen les directives comunitàries, al finalitzar el termini de 
presentació d’instàncies. 

 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
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Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de pràctiques: 6 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. El sistema de fonts de l’ordenament urbanístic a Catalunya 
2. Regulació a la Constitució espanyola que incideix sobre urbanisme.  
3. Principals pronunciaments del Tribunal Constitucional que afecten l’urbanisme.  
4. La Llei sobre règim de sòl i rehabilitació urbana. Estatut de la propietat 

immobiliària. Situacions bàsiques del sòl. Actuacions de transformació 
urbanística.  

5. La Llei sobre règim de sòl i rehabilitació urbana. Règim de valoracions.  
6. La Llei sobre règim de sòl i rehabilitació urbana. Expropiacions i responsabilitat 

patrimonial.  
7. Ordenació territorial i urbanisme. Legislació sobre ordenació territorial i 

planificació territorial.  
8. El Pla territorial parcial de les comarques centrals. Altres planejaments territorials 

amb incidència sobre el municipi de Sant Fruitós de Bages.  
9. Grup normatiu de l’urbanisme a Catalunya: normes amb rang de llei i reglaments.  
10. La potestat urbanística: contingut i competències.  
11. Règim urbanístic del sòl: classificació, qualificació i delimitació.  
12. Règim del sòl urbà.  
13. Règim del sòl urbanitzable.  
14. Actuacions urbanístiques en sòl no urbanitzable.  
15. Els projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable.  
16. La catalogació de masies i cases rurals. Les actuacions admissibles en aquestes 

construccions i el seu règim d’autorització.  
17. Actuacions  urbanístiques relacionades amb activitats ramaderes.  
18. Sistemes urbanístics. Distinció entre sistemes locals i generals. Habitatges 

dotacionals.  
19. L’obtenció dels sistemes urbanístics. L’obtenció anticipada.  
20. Els usos provisionals del sòl.  
21. El sistema de planejament urbanístic: estructura i relacions entre plans.  
22. El planejament director urbanístic.  
23. El Pla d’ordenació urbanística municipal. Funció i continguts.  
24. El Pla d’ordenació urbanística municipal: documents i tramitació.  
25. El planejament derivat urbanístic. Tipus de pla. Contingut. Documents. 

Tramitació.  
26. La tramitació del planejament urbanístic.  
27. L’avaluació ambiental estratègica aplicada al planejament urbanístic.  
28. Competències municipals i de la Generalitat de Catalunya en matèria 

d’urbanisme. Les atribucions dels diferents òrgans.  
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29. Silenci administratiu en matèria de planejament i subrogació autonòmica en les 
competències municipals en matèria d’urbanisme.  

30. Revisió i modificació del planejament urbanístic.  
31. Vigència i eficàcia dels plans. Els seus efectes.  
32. Estàndards urbanístics. Concepte i enumeració dels legalment vigents. Les 

reserves per a habitatge protegit.  
33. Les situacions de fora d’ordenació i els usos i volums disconformes.  
34. La iniciativa particular i el planejament urbanístic.  
35. Legislació sobre carreteres. La seva incidència sobre l’urbanisme.  
36. Legislació sobre aigües. La seva incidència sobre l’urbanisme.  
37. Legislació aeronàutica. La seva incidència sobre l’urbanisme. El Pla director 

urbanístic aeroportuari de l’aeròdrom de Sant Fruitós de Bages.  
38. La legislació agrària forestal. La seva incidència sobre l’urbanisme.  
39. La legislació sobre patrimoni cultural. La seva incidència sobre l’urbanisme.  
40. Legislació sobre telecomunicacions. La seva incidència sobre l’urbanisme.  
41. La gestió urbanística. Gestió integrada i gestió aïllada. La seva relació amb les 

actuacions de transformació urbanística. Els polígons d’actuació urbanística.  
42. Els instruments de gestió urbanística. Classes i tramitació.  
43. Els projectes de reparcel·lació. Contingut i efectes.  
44. Els projectes d’urbanització. Contingut i documents. Els projectes d’urbanització 

complementaris.  
45. L’expropiació urbanística. Supòsits. Procediments, especial consideració de la 

taxació conjunta.  
46. L’expropiació urbanística per ministeri de la llei. Les concessions en 

l’expropiació.  
47. L’ocupació directa.  
48. Els sistemes d’actuació urbanística: la reparcel·lació.  
49. Les modalitats de compensació bàsica, compensació per concertació, 

cooperació i els sectors d’urbanització prioritària.  
50. El patrimoni municipal de sòl i habitatge.  
51. Llicències urbanístiques. Comunicacions urbanístiques.  
52. Parcel·lacions i declaracions d’innecessarietat de parcel·lació.  
53. Ordres d’execució i declaracions de ruïna.  
54. La protecció de la legalitat urbanística. Restauració de la legalitat, rescabalament 

de danys i perjudicis i procediment sancionador.  
55. Els delictes contra la ordenació del territori i el medi ambient.  
56. El Registre de la Propietat i l’urbanisme. Actes inscribibles i títols per a la 

inscripció. 
57. La inscripció dels projectes de reparcel·lació.  
58. Constància al Registre de la Propietat de les actuacions de protecció de la 

legalitat urbanística. 
59. Les actuacions urbanístiques desenvolupades per les administracions públiques.  
60. Els projectes d’obres. Obres municipals ordinàries i d’urbanització. Contingut.  
61. Avantprojectes, supervisió de projectes, replanteig i comprovació del replanteig. 

Contingut tècnic i funcions.  
62. La tramitació dels projectes d’obra municipal ordinària. 
63. Revisions i modificacions de projectes d’obra municipal ordinària. Els projectes 

complementaris.  
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64. La contractació de serveis aplicada a la redacció de projectes i a la direcció 
facultativa d’obres.  

65. Els agents de l’edificació. Competències i responsabilitats. La seva aplicació a 
les obres municipals. 

66. Competències dels professionals relacionats amb l’urbanisme, l’arquitectura i 
l’enginyeria.  

67. Les concessions aplicades als sistemes urbanístics.  
68. L’habitatge de protecció oficial.  
69. El dret de superfície a la legislació sobre règim del sòl i rehabilitació urbana i la 

legislació civil catalana. Especial consideració de la seva aplicació a les 
actuacions municipals en matèria de sòl i habitatge.  

70. Característiques fonamentals de l’ordenació urbanística vigent a Sant Fruitós de 
Bages. Model territorial. Àmbits de creixement. Zones residencials. Zones 
industrials. 

71. Característiques fonamentals de l’ordenació urbanística vigent a Sant Fruitós de 
Bages. Potencials de creixement. El sòl no urbanitzable.  

72. El patrimoni cultural arquitectònic de Sant Fruitós de Bages. El conjunt de Sant 
Benet de Bages.  

 
 

BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UNA 
PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR ECONOMISTA. 
 
Identificació de la plaça: Tècnic/a superior Economista. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir una plaça de 
Tècnic/a superior economista, del grup de classificació A, subgrup A1, Escala 
d’Administració Especial, subescala tècnica, de la plantilla de personal funcionari de 
l’Ajuntament, que es regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern 
local el dia 19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases 
específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, una de les 

següents titulacions: llicenciatura o grau en Economia, Administració i Direcció 

d’Empreses, Ciències Actuarials i Financeres, o titulació equivalent.  

 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
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- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de pràctiques: 6 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1.  Els contractes del sector públic: objecte i àmbit de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. Tipus de contractes del Sector Públic. Contractes subjectes a 
regulació harmonitzada. Règim jurídic dels contractes administratius i els de dret 
privat; els actes separables. Els principis generals de la contractació del sector 
públic: racionalitat, llibertat de pactes i contingut mínim, perfecció i forma, el 
règim d’invalidesa dels contractes i el recurs especial en matèria de contractació. 

2. Les parts en els contractes del sector públic. Els òrgans de contractació. La 
capacitat i solvència dels contractistes. Prohibicions. Classificació. La successió 
del contractista. 

3.  Preparació dels contractes per les Administracions Públiques. El preu, el valor 
estimat. La revisió de preus. Garanties en la contractació del sector públic. 
Classes d’expedients de contractació. Procediments i formes d’adjudicació dels 
contractes. Criteris d’adjudicació. Perfeccionament i formalització dels contractes 
administratius. 

4. Execució i modificació dels contractes administratius. Prerrogatives de 
l’Administració. Extinció. La cessió dels contractes i la subcontractació. 
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5. El contracte d’obres. Actuacions administratives preparatòries. Formes 
d’adjudicació. Execució, modificació i extinció. La cessió del contracte i 
subcontracte d’obres. Execució d’obres per la pròpia Administració. El contracte 
de concessió d’obra pública. 

6. La responsabilitat de l’Administració Pública: caràcters. Els pressupostos de la 
responsabilitat. Danys indemnitzables. L’acció de responsabilitat. Principis del 
procediment administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat 
patrimonial de les autoritats al servei de les Administracions Públiques. 

7. El patrimoni de les Administracions públiques. Les propietats públiques: 
tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions 
demanials. Règim jurídic del domini públic. Utilització: reserva i concessió. El 
patrimoni privat de les Administracions Públiques. Dominis públics especials. 

8. L’organització municipal. Òrgans necessaris: Alcalde, Tinents d’Alcalde, Ple i 
Junta de Govern Local. Òrgans complementaris: comissions informatives i altres 
òrgans. Els grups polítics i els regidors no adscrits. La participació veïnal a la 
gestió municipal. el consell obert. Altres règims especials. Especialitats del règim 
orgànic-funcional en els municipis de població gran.  

9. Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, 
delegades i competències diferents a les pròpies. La sostenibilitat financera de 
la hisenda local com pressupost de l’exercici de les competències. Els convenis 
sobre exercici de competències i serveis municipals. Els serveis mínims.  

10. Règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Actes, certificacions, 
comunicacions, notificacions i publicació dels acords. El Registre de documents. 
La utilització de mitjans telemàtics.  

11. Les formes d’acció administrativa de les entitats locals. L’activitat de policia: la 
intervenció administrativa local en l’activitat privada. Les autoritzacions 
administratives: classes. El règim de les llicències. La comunicació prèvia i la 
declaració responsable. 

12. La iniciativa econòmica de les Entitats locals i la reserva de serveis a favor de 
les Entitats locals. El servei públic a les entitats locals. Concepte. Les formes de 
gestió dels serveis públics locals. Les formes de gestió directa. 

13. Gestió indirecta: la concessió de serveis públics. Concepte i naturalesa. 
Elements. Potestats de l’Administració. Drets i obligacions del concessionari. 
Relacions del concessionari amb els usuaris. Extinció de la concessió. Altres 
formes de gestió indirecta dels serveis públics.  

14. El patrimoni de les entitats locals: béns i drets que el formen. Classes. Béns de 
domini públic. Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals 
en relació amb els seus béns. Els béns comunals. L’inventari.  

15. Les Hisendes Locals a Espanya: principis constitucionals. El règim jurídic de les 
Hisendes Locals. Incidència estatal i autonòmica en l’autonomia financera local. 
La coordinació de les Hisendes Estatal, Autonòmica i Local. 

16. El Pressupost General de les Entitats Locals: concepte i contingut. Especial 
referència a les bases d’execució del pressupost. L’elaboració i aprovació del 
Pressupost General. La pròrroga pressupostària. 

17. L’estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despesa: delimitació, 
situació i nivell de vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit: classes, 
concepte, finançament i tramitació.  
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18. L’execució del pressupost de despeses i ingressos: les seves fases. Els 
pagaments a justificar. Els bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter 
plurianual. La tramitació anticipada de despeses. Els projectes de despesa. Les 
despeses de finançament afectada: especial referencia a les desviacions de 
finançament.  

19. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat 
pressupostari: concepte, càlcul i ajustaments. El romanent de tresoreria: 
concepte i càlcul. Anàlisis del romanent de tresoreria per despeses amb 
finançament afectat i del romanent de tresoreria per despeses generals. La 
consolidació pressupostària.  

20. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius 
d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de la regla de despesa per les 
corporacions locals: establiment i conseqüències associades al seu 
incompliment.  

21. La tresoreria a les Entitats Locals. Règim jurídic. El principi d’unitat de caixa. 
Funcions de la tresoreria. Organització. Situació dels fons: la caixa i els comptes 
bancaris. La realització de pagaments: prelació, procediments i mitjans de 
pagament. El compliment del termini en els pagaments: el període mig de 
pagament. L’estat de conciliació.  

22. La planificació financera. El pla de tresoreria i el pla de disposició de fons. La 
rendibilització d’excedents de tresoreria. Les operacions de tresoreria. El risc de 
tipus d’interès i de canvi a les operacions financeres.  

23. La comptabilitat de les entitats locals i els seus organismes autònoms: els models 
normal, simplificat i bàsic. Les Instruccions dels models normal i simplificat de 
comptabilitat local: estructura i contingut. Particularitats del model bàsic.  

24. El Compte General de les Entitats Locals: contingut, formació, aprovació i 
rendició. Altra informació a subministrat al Ple, als òrgans de gestió, als òrgans 
de control intern i a altres Administracions Públiques.  

25. Marc integrat de Control Intern (COSO). Concepte de control intern, i la seva 
aplicabilitat al sector públic. El control intern de l’activitat econòmic-financera de 
les Entitats Locals i els seus ens dependents. La funció interventora: àmbit 
subjectiu, àmbit objectiu i modalitats. Especial referència als reparaments.  

26. Els controls financers, d’eficàcia i d’eficiència: àmbit subjectiu, àmbit objectiu, 
procediments i informes. L’auditoria com a forma d’exercici del control financer. 
Les Normes d’Auditoria del sector públic.  

27. El control extern de l’activitat econòmic-financera del sector públic local. La 
fiscalització de les entitats locals pel Tribunal de Comptes i els òrgans de control 
extern de les Comunitats Autònomes. Les relacions del Tribunal de Comptes i 
els òrgans de control extern de les Comunitats Autònomes.  

28. La responsabilitat comptable: concepte i règim jurídic. El caràcter objectiu de la 
responsabilitat comptable. Supòsits bàsics de responsabilitat comptable: 
abastos comptables, malversacions i altres supòsits. Compatibilitat amb altres 
classes de responsabilitats. Els subjectes dels procediments de responsabilitat 
comptable.  

29. Els recursos de les Hisendes Locals. Els tributs locals: principis. La potestat 
reglamentària de les Entitats Locals en matèria tributària: contingut de les 
ordenances fiscals, tramitació i règim d’impugnació dels actes d’imposició i 
ordenació de tributs. L’establiment de recursos no tributaris. 
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30. La gestió, inspecció i recaptació dels recursos de les Hisendes Locals. La revisió 
en via administrativa dels actes de gestió tributària dictats per les Entitats Locals, 
en municipis de règim comú i de gran població. La gestió i recaptació de recursos 
per compte d’altres ens públics.  

31. L’Impost sobre Béns Immobles. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. 
Exempcions i bonificacions. Base imposable. Base liquidable. Quota, meritació i 
període impositiu. Gestió cadastral. Gestió tributària. Inspecció cadastral.  

32. L’Impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte 
passiu. Exempcions. Quota: les tarifes. Meritació i període impositiu. Gestió 
censal i gestió tributària. El recàrrec provincial. L’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 

33. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica. L’impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. 

34. Taxes i preus públics. Principals diferències. Les contribucions especials: 
bestreta i ajornament de quotes i col·laboració ciutadana.  

35. La participació de municipis i províncies en els tributs de l’Estat i de les 
Comunitats Autònomes. Criteris de distribució i regles d’evolució. Règims 
especials. La cooperació econòmica de l’Estat i de les Comunitats Autònomes a 
les inversions de les Entitats Locals. Els Fons de la Unió Europea per Entitats 
Locals. 

36. Activitat subvencional de les Administracions Públiques. Procediments de 
concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions. Control 
financer. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions. 

37. El crèdit local. Classes d’operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels 
contractes: tramitació. Les operacions de crèdit a llarg termini: finalitat i duració, 
competència i límits i requisits per la concertació de les operacions. Les 
operacions de crèdit a curt termini: requisits i condicions. La concessió d’avals 
per les Entitats Locals. 

38. Els drets constitucionals dels empleats públics. Política d’igualtat i contra la 
violència de gènere a les Administracions Públiques. Polítiques dirigides a 
l’atenció a persones amb discapacitat i/o dependents.  

39. El personal al servei de les Entitats Locals: classes i règim jurídic. Els instruments 
d’organització del personal: plantilles i relacions de llocs de treball. Els 
instruments reguladors dels recursos humans: l’oferta de treball, els plans de 
treball i altres sistemes de racionalització. L’accés als empleats locals: sistemes 
de selecció i provisió.  

40. Els drets dels funcionaris locals. Drets individuals. Especial referència a la 
carrera administrativa i a les retribucions. El règim de Seguretat Social. Els 
deures dels funcionaris locals. El règim disciplinari. El règim de responsabilitat 
civil, penal i patrimonial. El règim d’incompatibilitats. 

41. Règim jurídic dels funcionaris d’habilitació amb caràcter nacional. Els llocs de 
treball de secretaria, intervenció i tresoreria. Classificació dels llocs i funcions 
dels mateixos. 

42. El Pressupost com instrument de planificació, com instrument d’administració i 
gestió i com a mecanisme general de coordinació. El cicle pressupostari i les 
seves fases. L’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera. 

43. La Planificació de recursos humans: instruments. Selecció, formació i avaluació 
dels recursos humans.  
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44. El control extern de l’activitat econòmic- financera del sector públic. El Tribunal 
de Comptes: organització i funcions. La jurisdicció comptable: procediments.  

45. La relació jurídica tributària: concepte i elements. Fet imposable. Meritació. 
Exempcions Subjecte actiu. Subjectes passius. Responsables. La solidaritat: 
extensió i efectes. El domicili fiscal. La representació. La transmissió del deute.  

46. La base imposable. Mètodes de determinació. La base liquidable. El tipus de 
gravamen: concepte i classes. La quota tributària. El deute tributari: contingut.  

47. La gestió tributària: delimitació i àmbit. El procediment de gestió tributària. La 
liquidació dels tributs. La declaració tributària. Els actes de liquidació: classes i 
règim jurídic. La consulta tributària. La prova en els procediments de gestió 
tributària. L’Agencia Estatal d’Administració Tributària.  

48. L’extinció de l’obligació tributària. El pagament: requisits, mitjans de pagament i 
efectes del pagament. La imputació de pagaments. Conseqüències de la falta de 
pagament i consignació. Altres formes d’extinció: la prescripció, la compensació, 
la condonació i la insolvència.  

49. La recaptació dels tributs. Òrgans de recaptació. El procediment de recaptació 
en període voluntari. El procediment de recaptació en via de constrenyiment: 
iniciació, títols per l’execució i providència de constrenyiment. Aplaçament i 
fraccionament del pagament.  

50. Desenvolupament del procediment de constrenyiment. L’embargament de béns. 
Alienació. Aplicació e imputació de la suma obtinguda. Adjudicació de béns  
l’Estat. Terminació del procediment. Impugnació del procediment.  

51. Les garanties tributàries: concepte i classes. Les garanties reals. Dret de 
prelació. Hipoteca legal tàcita. Hipoteca especial. Afecció als béns. Dret de 
retenció. Les mesures cautelars.  

52. La inspecció dels tributs. Actuacions inspectores per la gestió dels tributs: 
comprovació e investigació, obtenció d’informació, la comprovació de valors e 
informes i assessorament. Règim jurídic de les funcions inspectores. El 
procediment d’inspecció tributària. Potestats de la Inspecció dels Tributs. 
Documentació de les actuacions inspectores. Les actes d’inspecció. La inspecció 
dels recursos no tributaris. 

53. Les infraccions tributàries: concepte i classes. Les sancions tributàries: classes i 
criteris de graduació. Procediment sancionador. Extinció de la responsabilitat per 
infraccions.  

54. La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària a l’àmbit estatal i 
autonòmic. Procediments especials de revisió. El recurs de reposició. Les 
reclamacions econòmic-administratives.  

55. El Dret del Treball. El contracte de treball: elements. Modificació, suspensió i 
extinció de la relació laboral. Drets i deures de treballadors i empresaris. El salari.  

56. Modalitats de la contractació laboral. Mesures pel foment del treball. 
57. Sindicació i representació. Els convenis col·lectius. els conflictes col·lectius. el 

dret de vaga i el seu exercici.  
58. La Seguretat Social. Entitats gestores i Serveis Comuns. Règim general i règims 

especials. Acció protectora del Regim General. 
59. La política fiscal. Els estabilitzadors automàtics. El dèficit públic i el seu 

finançament: aspectes monetaris.  
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60. Selecció de projectes de despesa pública. Fonaments de l’avaluació de 
projectes. Costos, beneficis, taxes i regles de decisió. Els aspectes distributius a 
la selecció de projectes. 

61. Els ingressos públics i la imposició. Criteris de classificació dels ingressos 
públics. L’impost: concepte i elements integrants. Principals figures impositives. 

62. Tendències actuals dels models tributaris. La tributació actual i els seus efectes 
sobre l’equitat, la productivitat i el treball. El frau fiscal com condicionant dels 
models tributaris. Les propostes de reformes fiscals. 

63. Activitat financera i pressupost de despesa. Concepte de despesa pública. L’acte 
administratiu de despesa i subjectes de la relació jurídica de despesa. 

64. Procediment general d’execució de la despesa pública: aprovació de la despesa. 
Compromís de despesa. Reconeixement de l’obligació i proposta de pagament. 
Extinció de les obligacions a càrrec de la Hisenda Pública. 

65. Gestió de la despesa de personal. Retribucions dels empleats públics. Gestio de 
la despesa de personal en actiu. La Seguretat Social dels empleats públics. La 
gestió de les despeses de classes passives. 

66. La gestió de despeses contractuals. El naixement de les obligacions 
contractuals. El compliment dels contractes. El reconeixement de l’obligació. 
Justificació. L’extinció de l’obligació contractual. Les obligacions d’exercicis 
futurs. 

67. Valoració i selecció del projectes d’inversió. La dimensió financera de la inversió 
productiva. Els mètodes clàssics de valoració i selecció de projectes d’inversió. 
La relació entre els mètodes de valor capital, la taxa de reton i l’efecte de la 
inflació dels impostos a les decisions d’inversió. 

68. Anàlisis dels estats financers: anàlisis patrimonial i anàlisis financer. Anàlisis de 
rendibilitat. Indicadors de gestió. 

69. Integració o consolidació de balanços. Finalitat. Balanços consolidables. 
Sistemàtica de la consolidació dels estats comptables. El problema de les 
eliminacions. Eliminacions financeres, econòmiques i patrimonials. 

70. La instrucció de comptabilitat aplicable als ens locals. El Pla General de 
Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local. Estructura. Principis 
comptables públics. 

71. El romanent de tresoreria. El resultat pressupostari. Els romanents de crèdit. 
Operacions de fi d’exercici. Amortitzacions i provisions. Consolidació comptable. 
Conciliació comptable i pressupostària.  

72. Els sistemes del control de l’activitat econòmic-financera del sector públic. El 
control intern. Funció interventora. Concepte, regulació i principis generals. 
Modalitats del seu exercici: fiscalització  limitada prèvia (de requisits bàsics) i 
fiscalització prèvia plena. El reparament, la discrepància i la seva resolució. 
L’omissió de la fiscalització. La convalidació de despeses. El reconeixement 
extrajudicial de crèdits. 

 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UNA 
PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
 
Identificació de la plaça: Tècnic/a auxiliar de biblioteca 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 90 de 125 
 

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 

 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir una plaça de 
Tècnic auxiliar de biblioteca, del grup de classificació C, subgrup C1, Escala 
d’Administració Especial, subescala tècnica, de la plantilla de personal funcionari de 
l’Ajuntament, que es regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern 
local el dia 19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases 
específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: títol de Batxiller, Tècnic Especialista (Cicle Formatiu de grau superior, 
FPII) o titulació equivalent. 

 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 01.10.2018. 
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eríode de pràctiques: 4 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. Definició, funcions i objectius de la biblioteca pública segons la UNESCO i l’IFLA. 

2. El Sistema Bibliotecari de Catalunya: definició i estructura. Els diferents tipus de 

serveis bibliotecaris i les seves funcions.  

3. El Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Antecedents, marc competencial i 

estructura. Els diferents tipus de serveis bibliotecaris i les seves funcions. 

4. La planificació territorial de la biblioteca pública a Catalunya: el Mapa de lectura 

pública a Catalunya.  

5. La Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona. El suport de 

la Gerència de Serveis de Biblioteques. 

6. L’evolució del concepte de biblioteca pública en els últims anys: canvis en al  

concepció dels recursos, els espais i els serveis.. 

7. El paper de la biblioteca pública en favor de la cohesió social i la gestió de la 

diversitat. 

8. La biblioteca inclusiva: recursos i serveis adaptats per a persones amb capacitats 

diverses. 

9. El foment de la lectura a la biblioteca pública. Disseny, desenvolupament i 

conducció d’activitats. 

10. La biblioteca pública com a espai cultural i de creació. La programació 

d’activitats.  

11. Cooperació amb la comunitat i participació de la ciutadania. 

12. El rol de la biblioteca pública com a agent d’aprenentatge i formació. 

13. El servei de préstec a les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals. 

La incorporació de l’autoservei. El préstec interbibliotecari. 

14. Servei bibliotecaris per a infants. Espais, recursos i dinamització. Col·laboració 

amb els centres d’ensenyament. 

15. Els joves a la biblioteca pública. Espais, recursos i serveis. Comunicació i 

participació. 

16. El servei d’informació a la biblioteca pública: objectius, abast i accés. 

17. La informació local a la biblioteca pública: serveis, recursos i difusió. 

18. El catàleg Aladí: funció, característiques i serveis. Altres catàlegs col·lectius a 

Catalunya. 

19. Serveis i recursos digitals a la biblioteca pública. La biblioteca Virtual de la Xarxa 

de Biblioteques Municipals. 

20. El paper de la biblioteca en favor de la inclusió digital. L’accés públic a internet i 

la formació en TIC. 

21. L’evolució de la col·lecció a la biblioteca pública: del fons bibliogràfic a l’accés a 

continguts digitals. La incorporació del llibre electrònic. 

22. La gestió de la col·lecció: criteris i instruments per a la selecció, la conservació i 

la retirada de documents. L’especialització de la biblioteca. 

23. El processament tècnic dels diferents tipus de documents i suports que 

conformen la col·lecció. 
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24. Ordenació i visibilitat de la col·lecció a la biblioteca pública. Classificacions 

topogràfiques utilitzades. Els centres d’interès. 

25. L’accés a premsa i revistes. Organització, ús i dinamització. 

26. La promoció de la col·lecció: de la biblioteca expositiva als nous productes 

digitals. 

27. La informació sobre la biblioteca i els seus serveis: dels mitjans tradicionals a les 

xarxes socials. 

28. Els usuaris de la biblioteca pública. Els indicadors més habituals. 

29. Els espais de la biblioteca pública: distribució i organització en funció de la 

diversitat d’usos. Tendències del futur. 

30. L’atenció a l’usuari: habilitats de comunicació i resolució de conflictes. 

 

 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A 
MIG D’ESPORTS I EDUCACIÓ. 
 
Identificació de la plaça: Tècnic/a mig de gestió adscrit a un lloc de treball de 
tècnic/a mig d’esports i educació. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de treball 
de tècnic/a mig d’esports i educació, del grup de classificació A, subgrup A2, Escala 
d’Administració General, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, que es 
regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 19.03.2018 
i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: estar en possessió d’una diplomatura universitària o titulació equivalent.  

 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 93 de 125 
 

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 

Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de pràctiques: 6 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. Els equipaments esportius: conceptes i classificació. Característiques i tipus 

d’espais esportius i espais complementaris dels equipaments esportius. 

2. La Xarxa d’equipaments esportius locals. Trets definitoris i tipus. 

3. La programació d’un equipament esportiu. El cens d’instal·lacions esportives: 

objectius, metodologia i seguiment. La participació dels usuaris en el disseny 

d’un equipament esportiu. 

4. L’organització administrativa de l’esport català. Estructura i funcions (I): La 

Secretaria General de l’Esport. El Consell Català de l’Esport. Tribunal Català de 

l’Esport. 

5. L’organització administrativa de l’esport català. Estructura i funcions (II): El 

Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR). L’Institut Nacional d’Educació Física de 

Catalunya (INEFC). Altres entitats esportives i consorcis. 

6. Els consells esportius. La Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC). Els 

jocs esportius escolars de Catalunya. Concepte, objectius, normatives i situació 

actual. 

7. El pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC).  

8. La regulació de les titulacions esportives. Normatives d’aplicació a nivell estatal 

i autonòmic. 

9. Cooperació en matèria d’esport: relacions entre diferents entitats d’àmbit local.  

10. L’esport i les seves vessants: educativa, de rehabilitació, recreativa i competitiva. 
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11. Programació i coordinació de les activitats de lleure i esportives d’estiu amb 

infants menors de 18 anys.  

12. Processos i tècniques d’avaluació i anàlisi dels programes esportius municipals.  

13. L’adaptabilitat dels equipaments esportius a les variacions de la demanda de 

serveis. La viabilitat d’un equipament esportiu. La polivalència dels espais 

esportius. 

14. La gestió dels equipaments esportius municipals: models de gestió, aspectes 

jurídics i administratius. Models de relació entre la iniciativa pública i la privada. 

15. L’activitat física adaptada. L’avaluació dels dèficits de les persones amb 

discapacitat. Criteris de selecció i d’adequació a una activitat física i a un 

programa d’entrenament. Els aspectes diferenciadors. L’activitat esportiva de les 

persones discapacitades. Concepte, objectius, propostes i situació a Catalunya. 

16. La pràctica de les activitats físiques a la tercera edat. L’aptitud esportiva. Els 

criteris psicosociològics de la població. L’especificitat dels equipaments. La 

dinàmica dels grups. Els programes de manteniment físic.  

17. La seguretat en la pràctica esportiva. Els equipaments i el seu ús. La formació 

del personal. Els primers auxilis. La farmaciola d’urgència. Els procediments 

d’evacuació. 

18. L’esport en edat escolar. Esport i educació física a l’escola. Concepte, objectius, 

característiques i aplicació pràctica. El paper dels ajuntaments. 

19. Les activitats fisicoesportives en  horari extraescolar. Propostes, objectius i 

continguts.  

20. Esport i societat. L’esport com a mitjà d’integració social. Condicions 

socioculturals de la pràctica esportiva. La reinserció social mitjançant l’esport. 

Concepte, objectius, propostes i situació a Catalunya.  

21. Formulació de polítiques esportives en els Ajuntaments. Factors i models. 

Instal·lacions esportives i sistema esportiu local. Relacions. 

22. Competències de la Generalitat de Catalunya i dels municipis en matèria 

d’esport. La Llei de l’Esport 1/2000, de 31 de juliol: conceptes i contingut.  

23. Gestió d’usos d’instal·lacions esportives municipals. Tipologia d’usuaris, cicle 

d’usos, organització de l’accés al servei.  

24. El Decret 95/2000 pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables  sanitari 

de les piscines d’ús públic. El tractament físic i químic de l’aigua de les piscines 

d’ús col·lectiu. 

25. Directrius per a l’elaboració d’un pla de manteniment i conservació 

d’instal·lacions esportives.  

26. L’energia a les instal·lacions esportives. El cost energètic i mesures de control. 

27. Característiques tècnico-funcionals dels camps i de les pistes dels poliesportius. 

Característiques tècnico-funcionals de les sales i pavellons. Característiques 

tècnico-funcionals de les piscines d’ús col·lectiu. 

28. Les activitats esportives en espais no estrictament esportius. 

Planificació/programació d’activitats esportives puntuals: projectes. 

Planificació/programació de les activitats físiques de temporada: principis, fases 

i objectius.  
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29. Grans actes esportius. Planificació i organització d’esdeveniments esportius d’alt 

nivell. Planificació i organització d’actes esportius populars.  

30. Lleure, esport i educació. Definició i interrelacions. L’esport com a mitjà educatiu. 

Directrius per a la iniciació esportiva. 

31. Les activitats fisico-recreatives en el context escolar i extraescolar. Esport 

recreatiu/esport.  

32. El control de la gestió. Indicadors de gestió de les polítiques esportives. 

33. Gestió de les relaciona laborals i del voluntariat a les entitats esportives. 

34. La gestió indirecta d’activitats i serveis 

35. La qualitat dels serveis públics. El compromís de qualitat amb l’usuari.  Sistemes 

de gestió de la qualitat. 

36. La psicologia de l’esport. Les característiques i peculiaritats de l’esportista en 

funció de l’edat i l’exigència de l’activitat. L’avaluació psicològica de l’esportista: 

diferents tests per tal d’orientar-ne les capacitats.  

37. Esport i salut. Efectes de la pràctica esportiva. Indicacions i contraindicacions. 

Factors higiènics.  

38. L’esport i immigració. Actuacions, estratègies i característiques.  

39. Els Plans d’Emergència. Incidències en les instal·lacions esportives. 

40. Turisme esportiu. Tendències, classes i característiques.  

41. Les dones i l’esport. Impuls de polítiques de promoció de l’esport femení. 

Proposta d’accions i avaluació dels mateixos.  

42. Els Consells Escolars Municipals. Composició i funcionament. Els consells 

escolars de Centre. Composició i funcionament.  

43. Perspectiva de retorn a la formació reglada (GFGM/Escola d’adults). 

44. Participació de les famílies en els processos educatius. Les associacions de 

pares i mares. Organització i funcions als centres educatius.  

45. Elaboració i avaluació de projectes educatius dels PQPI. La Formació 

Professional i els PQPI. Regulació de la normativa legal dels PQPI.  

46. L’acció tutorial en l’acompanyament i seguiment dels joves en el procés 

d’inserció social, laboral i formativa. 

47. Els serveis de Transició Escola-Treball com alternativa formativa al fracàs 

escolar. 

48. Usos extraescolars de les instal·lacions educatives.  

 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A 
MIG DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ. 
 
Identificació de la plaça: Tècnic/a mig de gestió adscrit a un lloc de treball de 
tècnic/a mig participació ciutadana i comunicació. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de treball 
de tècnic/a mig de participació ciutadana i comunicació, del grup de classificació A, 
subgrup A2, Escala d’Administració General, de la plantilla de personal funcionari de 
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l’Ajuntament, que es regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern 
local el dia 19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases 
específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: estar en possessió d’una diplomatura universitària o titulació equivalent.  

 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7) 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de practiques: 6 mesos. 
 
Temari específic: 
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1. El decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública. 
2. Característiques eines i procés de la comunicació institucional.  
3. Informació, comunicació, publicitat i propaganda en l’administració. 
4. Les noves tecnologies aplicades a la comunicació. Plataformes multimèdia.  
5. Els webs o les publicacions digitals per a les administracions públiques.  
6. Identitat Corporativa en una administració local. 
7. Identitat i imatge corporativa. Gestió de la Identitat Visual Corporativa. Els 

signes d’identitat.  
8. La campanya publicitària en l’àmbit municipal.  
9. La memòria d’actuació institucional. Contingut i aspectes formals.  
10. Els conceptes d’informació, publicitat, propaganda, publicity i relacions 

públiques.  
11. La fotografia: el llenguatge fotogràfic. La fotografia en el disseny gràfic i la 

publicitat.  
12. Concepte de comunicació integral a les administracions públiques. 
13. Publicacions institucionals de les administracions locals. 
14. El pla de comunicació local. La direcció de comunicació: funcions. 

15. La relació de l’Administració pública amb els MCS. 

16. Els gèneres periodístics de la informació institucional. 

17. Avaluació i seguiment informatiu de les notícies difoses. Documentació i 

hemeroteca. 

18. Importància estratègica de la comunicació corporativa com a part essencial 

de l’activitat d’una organització. 

19. L’opinió pública. La societat de masses i l’opinió pública. Tipus d’opinió 

pública. 

20. La comunicació política. Antecedents històrics. Comunicació política i règim 

democràtic. 

21. Els mitjans i els suports de la comunicació en l’administració local. 

22. Diferències principals del suport imprès i el virtual. 

23. La publicitat i els mitjans de comunicació. Diferències d’una campanya de 

publicitat segons el mitjà: premsa escrita, ràdio i televisió. 

24. El periodisme en ràdio i televisió: els continguts informatius i el seu 

tractament. 

25. La notícia. Importància de la notícia. Concepte. Elements. Criteris de 

selecció. Les fons informatives. L’anàlisi de la notícia. 

26. La intranet com a instrument de comunicació interna. Característiques i 

potencialitats. 

27. La comunicació digital. Característiques i especificitats. 

28. L’administració local en xarxa: estratègies per a la incorporació de les TIC. 

29. Presència de l’administració local a la xarxa. Situació i potencialitats. 

30. L’administració electrònica. Serveis a la ciutadania. 

31. El web. Fonaments tècnics. Característiques i potencialitats. 

32. Xarxes socials com a eina de comunicació: Faceebok, twitter i altres xarxes. 

33. Documents en format digital: imatges, textos, audio, vídeo. Tipus, formats i 

característiques. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 98 de 125 
 

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 

34. La protecció de dades a Internet. 

35. Els drets d’autor. Imatges i documents. 

36. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern. 

37. El Codi deontològic dels periodistes de Catalunya. 

38. La comunicació de crisis. 

39. Immigració i comunicació social. 

40. L’ètica en la comunicació institucional. 

41. El Consorci de Comunicació Local. 

42. La memòria d’actuació institucional. Contingut i aspectes formals.  

43. La representació institucional: característiques de la corporació municipal 

com a primera representació democràtica dels ciutadans/des. 

44. La figura de l’alcalde com a representació institucional de la corporació 

municipal.  

45. La roda de premsa i la conferència de premsa. Característiques, objectius, 

difusió i eficàcia. 

46. Marc legal de la participació ciutadana. Principis i tipologia. 

47. Els plans de participació. Els plans estratègics mitjançant metodologies 

participatives. 

48. La diagnosi, la planificació i l’avaluació de projectes de participació 

ciutadana. 

 

 

 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A 
MIG DE RECURSOS HUMANS.  
 
Identificació de la plaça: Tècnic/a mig de gestió adscrit a un lloc de treball de 
tècnic/a mig de recursos humans. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de treball 
de Tècnic mig de recursos humans, del grup de classificació A, subgrup A2, Escala 
d’Administració General, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, que es 
regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 19.03.2018 
i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: estar en possessió d’una diplomatura universitària o titulació equivalent.  
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En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de pràctiques: 6 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, text refós de la Llei de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic. Marc jurídic i habilitació competencial. Objecte. Règim 
de vigència. Àmbit d’aplicació. Especial referència a l’Administració Local. 

2. El dret del treball. Principis fonamentals que l’inspiren. Fonts del dret del treball. 
L’Estatut dels treballadors: estructura i continguts bàsic. Els convenis col·lectius. 
La voluntat de les parts. 

3. Característiques de l’ordenament jurídic comunitari. Les fonts del dret comunitari. 
Tractats. Reglaments. Directius. Aplicament i eficàcia del dret comunitari 
europeu. 

4. Marc normatiu regulador del personal al servei de l’Administració Pública Local. 
Règim contractual i règim estatutari. 
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5. Estructura i ordenació de la funció pública. La relació de llocs de treball. La 
plantilla de personal. El registre de personal. L’oferta d’ocupació pública. Plans 
d’ocupació. La planificació de carreres i les necessitats individuals i 
organitzatives. 

6. El personal al servei de les entitats locals. Classes de personal, estructura i 
regulació general. Relacions de treball. 

7. Classificació professional del personal funcionari. Classificació professional del 
personal laboral. Sistemes de classificació professional. Escales i categories 
professionals. 

8. Adquisició de la condició de funcionari. Pèrdua de la condició de funcionari. 
Causes. Rehabilitació de la condició de funcionari. 

9. L’accés a la funció pública. Principis rectors. Requisits generals. La selecció de 
personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. 

10. La provisió de llocs de treball. Principis i procediments. Sistemes de provisió de 
llocs de treball. La mobilitat. La provisió de llocs de treball del personal laboral. 

11. Drets i deures dels empleats públics. Dret a la jornada de treball, permisos i 
vacances. Dret a la carrera professional: horitzontal i vertical. Carrera i formació. 
Dret a la promoció interna. Dret a la negociació col·lectiva. Deures i codi de 
conducta. 

12. La jornada de treball. Horari de treball. Treball nocturn. Hores extraordinàries. La 
jornada de treball del personal laboral. Vacances, permisos i llicències. 

13. La modificació de les condicions de treball. Tipus. Procediment de modificació. 
14. Situacions administratives dels funcionaris públics: servei actiu, serveis 

especials, serveis en altres administracions, excedències, suspensió de 
funcions. 

15. Situacions administratives del personal laboral. Interrupció de la prestació 
laboral. Suspensió del contracte laboral, les excedències i l’extinció del contracte 
laboral en les Administracions Públiques. 

16. Règim disciplinari dels empleats públics. Funcionaris: faltes, sancions i 
procediment. laborals: faltes, sancions i procediment. 

17. Règim d’incompatibilitats a l’administració pública. Activitats públiques. Activitats 
privades. Gestió i procediments. 

18. Anàlisis i disseny de un lloc de treball. Concepte, elements i característiques. 
Factors que afecten al disseny. Valoració de llocs de treball. 

19. Noves formes de gestió dels recursos humans. La gestió per competències. 
Sistemes de desenvolupament professional. L’avaluació del mèrit i de 
l’acompliment. Concepte i objectius. Requisits del procés d’avaluació. El paper 
del superior immediat i del departament de recursos humans en l’avaluació. 
Mètodes d’avaluació. 

20. La contractació laboral a l’administració pública 
21. El concepte d’empresari i treballador. Capacitat per contractar. Contracte de 

treball: concepte, subjectes i forma.  
22. El contracte de treball. Modalitats, modificació, suspensió i extinció del contracte 

laboral. La figura de l’acomiadament. Acomiadament disciplinari i acomiadament 
per causa objectiva. 

23. La contractació laboral temporal a l’administració local. Contracte d’obra o servei 
determinat. Contracte d’interinitat. Contracte de relleu. Contracte per 
circumstàncies de la producció. 
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24. El procediment laboral. La jurisdicció i les parts processals. Normes generals de 
tramitació. Sistemes alternatius al procediment judicial: reclamació prèvia, 
administrativa i conciliació. L’arbitratge com a solució de conflictes.  

25. El frau de llei en la contractació laboral. El personal indefinit no fix a 
l’administració local. Evolució jurisprudencial. Regulació substantiva recent. 

26. La consolidació del treball temporal a l’Administració local. Marc normatiu i 
jurisprudència. Procediment. 

27. La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de 
planificació, administració i de gestió, i com a mecanisme general de coordinació. 
Finalitats del pressupost. Estructura. Classificació orgànica, econòmica i 
funcional. El pressupost per programes. 

28. El control pressupostari. El control intern de l’activitat economicofinancera del 
sector públic. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.  

29. Política retributiva. Model vigent. La retribució fixa i les tècniques d’avaluació dels 
llocs de treball. Retribució variable i disseny de sistemes de productivitat. 

30. Retribucions del personal funcionari: retribucions bàsiques, retribucions 
complementàries, transitòries i indemnitzacions. Retribucions de la resta del 
personal al servei de les administracions públiques: interí, laboral, eventual i 
electe. Deduccions de retribucions. 

31. El salari en l’Estatut dels treballadors. Modalitats de salari. Estructura salarial. El 
salari del personal al servei de les entitats locals: fixació. 

32. Indemnitzacions per raó del servei. Indemnitzacions per comissió de servei. 
Desplaçaments. Trasllats forçosos. Assistències. Participacions en tribunals. 
Bestretes. Justificació de dietes, plus i despeses de viatges. 

33. Nòmines i assegurances socials. Conceptes. Càlcul. Tràmits. 
34. Seguretat Social. Règim general i règims especials. Acció protectora: 

contingències cobertes i prestacions. 
35. Les relacions jurídiques de la Seguretat Social (inscripció d’empreses). La 

vinculació del treballador a la Seguretat Social: afiliació, altes, baixes, variacions, 
efectes, assimilació a l’alta. El finançament: cotització i recaptació. 

36. Cotització al règim de Seguretat Social: subjectes obligats. Naixement. Durada. 
Extinció. Contingències cotitzables. Bases de cotització. Tipus de cotització. 
Recaptació: significació. Competències. Subjectes obligats a la recaptació. 

37. El sistema RED: concepte, fonament i regulació. 
38. La Mutualitat d’accidents de treball i malalties professionals. Concepte. Marc 

normatiu. Cobertura. 
39. Assistència sanitària: beneficiaris. Reconeixement del dret. Naixement. Durada. 

Extinció i contingut. 
40. Accident de treball. Malaltia professional. Concepte. Beneficiaris. 

Reconeixement del dret. Naixement. Durada. Extinció del dret. Quantia de la 
prestació. Pagament i gestió. 

41. La protecció per incapacitat temporal. Concepte. Beneficiaris. Reconeixement 
del dret. Naixement. Durada. Extinció del dret. Quantia de la prestació. Pagament 
i gestió. Graus. Modalitat contributiva. Procediment per a la declaració 
d’incapacitat permanent: qualificació, revisió. Significació. Beneficiaris. Jubilació. 
Modalitat contributiva. Base reguladora. Jubilació parcial. Jubilació anticipada. 
Règim legal aplicable. Mort i supervivència. Subsidi de defunció. Pensió de 
viduïtat. Pensió d’orfandat. Prestació d’atur. 
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42. Maternitat. Paternitat. Risc durant l’embaràs i risc durant el període d’alletament. 
Significació. Beneficiaris. Prestació econòmica. Naixement del dret i durada. 
Cura de menors afectats de càncer o altre malaltia greu. 

43. Seguretat i salut en el treball. Normativa reguladora de la prevenció de riscos 
laborals. Drets i obligacions. Els serveis de prevenció de riscos. 

44. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de 
dades de caràcter personal. Regulació estatal. Bases de dades de legislació i de 
jurisprudència. 

45. La igualtat de gènere a l’empresa. Marc jurídic. 
46. El pla de prevenció. Objectiu i contingut.  
47. Protocols per a la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per 

raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere en l’entorn laboral. 
normativa d’aplicació. Obligatorietats de la mesura.   

48. Desenvolupament de les persones i formació: la formació com a instrument 
facilitador dels canvis organitzatius i/o individuals. La motivació a l’entorn laboral.  

 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A MIG TREBALLADOR/A SOCIAL. 
 
Identificació de la plaça: Tècnic/a mig de treballador/a social. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de treball 
de tècnic/a mig treballador/a social, del grup de classificació A, subgrup A2, Escala 
d’Administració Especial, subescala tècnica de la plantilla de personal funcionari de 
l’Ajuntament, que es regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern 
local el dia 19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases 
específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: estar en possessió del títol de Diplomat/da universitària de Treball 
Social o tenir un grau en treball social o equivalent.  

 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 
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- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà a abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de pràctiques: 6 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. Normativa legal vigent reguladora del Sistema de Serveis Socials a Catalunya: 
Definició dels Serveis Socials. Exposició dels objectius i del dret a l’accés 
subjectiu de caràcter universal dels ciutadans i ciutadanes. 

2. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials: Finalitat dels serveis socials, 
objectius i principis rectors del sistema públic de serveis socials, titulars del dret 
a accedir als serveis socials, situacions amb necessitat d’atenció especial. 

3. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials: Dret d’accés als serveis 
socials i dret a la informació en l’àmbit dels serveis socials. Deures dels ciutadans 
en relació amb els serveis socials. 

4. Els Sistema Català de Serveis Socials: Principis, nivells en que s’estructura i 
competències de les diferents administracions. 

5. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials: Infraccions i sancions dels 
usuaris o beneficiaris de prestacions. 

6. El Decret 202/2009 dels Òrgans de participació i de coordinació del Sistema 
Català de Serveis Socials. 

7. La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: 
Principis rectors i drets dels infants i adolescents. 

8. La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: La 
intervenció dels serveis socials bàsics davant les situacions de risc. 

9. La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: La 
Protecció dels infants i adolescents e situació de desemparament. 
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10. La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions social de caràcter econòmic: tipus. 
11. La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions social de caràcter econòmic: 

Destinataris de les mesures de suport a les famílies.  
12. La Llei 39/2006, de Promoció de la Autonomia personal i Atenció a las persones 

en situació de dependència (LAPAD). Principals modificacions introduïdes pel 
Real Decret. 

13. La Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, en relació a la LAPAD. 

14. Llei 14/2017, de 20 de juliol de la renda garantida de ciutadania. 
15. La Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les 

retornades a Catalunya. 
16. La Llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista.  
17. La xarxa de Salut Mental: Descripció dels serveis, canals d’accés, professionals 

que intervenen i destinataris.  
18. La cartera de Serveis Socials. Marc conceptual. 
19. Xarxa d'atenció a les drogodependències a Catalunya. 
20. La gestió integral de serveis entre l’àmbit salut i social. 
21. Protecció de la confidencialitat en l'àmbit dels serveis socials bàsics. 
22. El Codi deontològic dels Treballadors/es Socials. 
23. Espais de Reflexió Ètica en serveis d’ intervenció social de Catalunya (ERESS). 
24. Competències professionals i funcions dels Treballadors/es Socials en els 

serveis socials bàsics. 
25. La exploració social, la valoració diagnòstica i el pla de treball en l’àmbit dels 

serveis socials bàsics. 
26. La tècnica de l’entrevista en l’àmbit dels serveis socials bàsics. 
27. L’informe social: finalitats i continguts. 
28. El treball en equip. Interdisciplinarietat. Metodologia. Requisits. La negociació i 

l’establiment d’acords.  
29. La mediació com a eina d’intervenció social. 
30. El voluntariat a Catalunya. El seu paper en el camp social. Funcions i articulació 

amb els serveis socials.  
31. El treball en xarxa a l'àmbit dels serveis socials bàsics. 
32. Paper de les entitats del tercer sector en l’àmbit dels serveis socials: Pacte de 

l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb el Tercer sector. 
33. La Promoció Social. Concepte. Intervenció des del servei socials bàsics en els 

col·lectius més vulnerables i en risc d'exclusió social. 
34. Itinerari individual d'inserció com a proposta metodològica. Col·lectius amb 

dificultats d'integració sociolaboral. Recursos. 
35. Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’ 

habitatge i la pobresa energètica 
36. Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge 

de les persones en risc d’exclusió social residencial. 
37. Els Equips d'atenció a la infància i a l'adolescència. 
38. El servei d’intervenció socioeducativa no residencial. 
39. Descripció del servei d’ajuda a domicili. El SAD municipal.  
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40. Elaboració del Programa Individual d’Atenció (PIA). Procés i procediment. 
Aspectes sociofamiliars a tenir en compte per l’assignació dels recursos segons 
les necessitats familiars. 

41. Els Plans Locals d’Inclusió Social a Catalunya. 
42. Intervenció en l’àmbit d’estrangeria: Informes d’estrangeria d’adequació de 

l’habitatge, d’arrelament social, d’integració social (renovació de residència 
temporal) i d’adequació de l’habitatge per renovació de les autoritzacions de 
residència en virtut de reagrupament familiar. 

43. Polítiques d’igualtat de gènere. La llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes. La llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes.  

44. Els indicadors de risc en els menors. El maltractament infantil. 
45. Els indicadors de risc en la gent gran. El maltractament de la gent gran. 
46. Els indicadors de risc en les dones víctimes de violència de gènere. 
47. Les fundacions tutelars: coordinació dels serveis socials bàsics davant la 

modificació de la capacitat. 
48. La xarxa de Salut Mental: Serveis d’atenció a la població adulta. Serveis 

d’atenció a infants i joves.  
 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UNA 
PLAÇA D’AUXILIAR DE LA BIBLIOTECA. 
 
Identificació de la plaça: Auxiliar de la biblioteca. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de treball 
d’auxiliar de la biblioteca, del grup de classificació C, subgrup C2, Escala d’Administració 
Especial, subescala tècnica, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, que 
es regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 
19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques 
següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 

titulació: graduat escolar, ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà. 

 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
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- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de pràctiques: 3 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. Definició i missions de la biblioteca pública segons el Manifest de la UNESCO 
de 1994. 

2. Els diferents tipus de biblioteques i les seves funcions: la biblioteca pública, la 
biblioteca universitària, la biblioteca nacional i les biblioteques especialitzades o 
centre de documentació. 

3. Les biblioteques a Catalunya: la llei del sistema bibliotecari de Catalunya. 
4. La biblioteca pública: un servei municipal. Marc competencial. 
5. Els serveis bàsics de la biblioteca pública. Els usuaris dels serveis. 
6. L’accés a la informació en una biblioteca o centre de documentació: els catàlegs 

i les bases de dades: la seva funció. 
7. La introducció de nous suports d’informació a les biblioteques: avantatges i 

inconvenients. 
8. Equipaments de la biblioteca: consideracions generals, distribució d’espais i 

característiques del mobiliari. 
9. El servei de préstec: sistemes més usuals, condicions i característiques. El 

préstec interbibliotecari. 
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10. Les publicacions periòdiques: ús i dinamització d’aquests fons. 
11. Tractament tècnic de les publicacions periòdiques. El buidatge de revistes. 
12. Tractament i conservació de fons. Criteris per a la selecció de material obsolet. 
13. Les obres de referència i la seva difusió. Tipologia d’obres de referència.  

 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE 
QUATRE PLACES D’EDUCADORS/ES DE LA LLAR D’INFANTS. 
 
Identificació de la plaça: Educador/a de la llar d’infants. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir quatre llocs de 
treball d’educador/a de la llar d’infants, del grup de classificació C, subgrup C1, de la 
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, que es regirà per les bases generals 
aprovades per la Junta de Govern local el dia 19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial 
de la Província de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
data 09.04.2018, i les bases específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió del títol de Formació professional de segon grau, especialitat 
d’Educació infantil, cicle formatiu de grau superior especialitat d’educació infantil 
o equivalent, o Diplomatura de mestre especialitat en educació infantil. 

 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 
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La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de prova: 4 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. Marc referencial normatiu del primer cicle d’educació infantil. Documents interns 
de les Llar d’Infants. 

2. Currículum i orientacions de l’educació infantil de primer cicle. 
3. La programació en el primer cicle d’Educació Infantil. Objectius, continguts i 

metodologia adequada per als infants de zero a tres anys. 
4. La funció del mestre o mestra en Educació Infantil. La intencionalitat educativa. 

Relacions interactives entre l’infant i l’educador.  
5. El mestre com a membre de l’equip educatiu i en la seva relació amb les famílies. 
6. Característiques generals de l’infant fins els tres anys. Principals factors que 

intervenen en el seu desenvolupament. Etapes i moments més significatius. El 
desenvolupament evolutiu. El paper dels adults. 

7. El desenvolupament psicomotor en els infants fins a tres anys. 
8. El desenvolupament afectiu en els infants de zero a tres anys. 
9. Desenvolupament cognitiu fins els tres anys. Objectius de la intervenció 

educativa. 
10. El desenvolupament dels diferents llenguatges: verbal, musical, plàstic i 

matemàtic en l’educació infantil. 
11. L’infant descobreix els altres. L’escola bressol com a institució socialitzadora. 
12. El paper de l’escola bressol en la prevenció i intervenció amb infants en situació 

de risc social.  
13. Principals conflictes de la vida en grup. 
14. Alimentació, nutrició i dietètica. Les hores de menjar com a moments educatius. 
15. Educació per a la salut. Actituds i hàbits referits al descans, la higiene i activitat 

infantil.  
16. Prevenció d’accidents, primers auxilis i malalties infantils. Criteris per a la 

intervenció educativa. 
17. La família com a primer agent de socialització.  Període d’adaptació dels infants 

al centre educatiu. Relacions entre la família i l’equip docent. 
18. El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de la 

comprensió i de l’expressió. La comunicació no verbal.  
19. Problemes més freqüents en el llenguatge infantil. 
20. Concepte d’autonomia i d’infant competent. 
21. La conquesta de l’autonomia. Directrius per a una correcta intervenció educativa. 

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 109 de 125 
 

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 

22. La descoberta d’un mateix i de l’altre. Orientacions per ala intervenció educativa. 
23. El control d’esfínters. Orientacions.  
24. El desenvolupament de la personalitat dels infants fins als tres anys. 
25. La literatura infantil. Valor educatiu del conte. 
26. Evolució de l’expressió plàstica en els nens i nenes a la llar d’infants. 
27. El racó com a espai lúdic i d’aprenentatge. L’observació del joc. 
28. Les competències professionals de l’educador infantil. Relacions interactives 

entre l’infant i l’educador.  
29. Nombre i qualificació dels professionals, nombre màxim d’infants per grup i 

requisits d’espais i instal·lacions en el primer cicle d’educació infantil articles 11, 
12 i 13 del Decret 282/2006, de 4 de juliol que regula el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centres. 

30. Titularitat de les llars d’infants, programació, oferta de places i admissió de 
l’alumnat. Articles 8, 15 i 16 del Decret 282/2006, de 4 de juliol que regula el 
primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres. 

 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A 
MIG D’OCUPACIÓ. 
 
Identificació de la plaça: Tècnic/a mig de gestió adscrit a un lloc de treball de 
tècnic/a mig d’ocupació. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de treball 
de Tècnic mig d’ocupació, del grup de classificació A, subgrup A2, Escala 
d’Administració General, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, que es 
regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 19.03.2018 
i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: estar en possessió d’una diplomatura universitària o titulació equivalent.  

 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 
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- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de pràctiques: 6 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. Fons Social Europeu: Les iniciatives Comunitàries per a la millora de l’ocupació. 
2. L’Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2012-2020. 
3. Pla de desenvolupament de Polítiques d’Ocupació a Catalunya. 
4. El servei d’Ocupació de Catalunya: objectius i funcionament.  
5. Les polítiques actives d’ocupació. Marc general i competències de les 

administracions públiques.  
6. Les polítiques actives d’ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya.  
7. Les Escoles Taller, els Tallers d’ocupació i els Plans d’Ocupació: objectius, 

disseny i gestió de projectes.  
8. Polítiques de suport a l’ocupació i vies de finançament. 
9. Seguiment i avaluació de les polítiques d’Ocupació.  
10. Les justificacions tècniques i econòmiques de les subvencions.  
11. L’Estratègia d’Ocupació Juvenil a Catalunya. Garantia Juvenil.  
12. La realitat socioeconòmica de Sant Fruitós de Bages.  
13. El Mercat de treball: conceptes bàsics (taxes d’atur i d’activitat, població activa, 

oferta i demanda).  
14. Els serveis locals d’Ocupació: Concepte, organització i funcionament.  
15. Funcionament d’una borsa de treball municipal. 
16. La Xarxa Local d’Ocupació. Evolució, continguts i perspectives de futur.  
17. Possibilitats i funcionament de l’aplicatiu XALOC. 
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18. El procés d’intermediació laboral. Itineraris de l’oferta i la demanda. 
19. El procés d’orientació laboral i tècniques de recerca de feina.  
20. La protecció de dades de caràcter personal en el procés de recerca de feina. 
21. Contractació laboral. Tipologies de contractes, l’extinció de la relació laboral, el 

salari incentius a la contractació.  
22. Orientació professional i laboral. 
23. Els itineraris personals d’inserció. 
24. Desenvolupament de les competències professionals. 
25. Recursos d’inserció sociolaboral de col·lectius amb disminució física, psicològica 

i/o malalties mentals. Detecció i derivació.  
26. L’entrevista ocupacional. 
27. El Club de la Feina. Organització, gestió i públic destinatari. 
28. Eines, vies i tècniques de recerca de feina. 
29. Les noves tecnològiques en el procés de recerca d’ocupació. 
30. La Qualificació Professional.  
31. Gestió de la qualitat en els serveis de Promoció econòmica. 
32. Fases fonamentals en la programació de projectes ocupacionals.  
33. Els tècnics locals d’intermediació laboral. Perfil, evolució i funcions.  
34. El tercer sector i la seva contribució a la generació d’ocupació. 
35. Les empreses de treball temporal, les agències de col·locació i les empreses 

d’inserció. 
36. La Inserció laboral de col·lectius desfavorits en les diferents realitats de la 

comarca.  
37. La prospecció d’empreses. El perfil del prospector/a d’empresa. Estratègies 

d’actuació. Incidència en el món local. 
38. Les Oficines Tècniques laborals. 
39. Disseny i planificació de la formació ocupacional i professionalitzadora. 
40. Eines i recursos d’inserció sociolaboral pels col·lectius amb dificultat d’inserció.  
41. Desenvolupament de competències bàsiques, professionals i transversals, en el 

procés de recerca de feina. 
42. La prospecció d’empreses a la xarxa Xaloc. Necessitats de les empreses i 

presentació dels serveis de Promoció Econòmica.  
43. El mercat de treball i la creació d’ocupació. Anàlisi del perfil de les persones en 

situació d’atur, sector i activitats econòmiques a Sant Fruitós de Bages.  
44. Anàlisi de l’impacte de les polítiques de Promoció Econòmica en la creació 

d’Ocupació. Els sectors generadors d’Ocupació a Sant Fruitós de Bages i a la 
comarca del Bages.  

45. La igualtat d’oportunitats i el seu tractament al mercat de treball. 
46. Polítiques de joventut i ocupació locals. 
47. Servei de Mobilitat Juvenil del Bages impulsat pel Consell Comarcal del Bages.  
48. Els observatoris del Mercat de Treball. Definició. Objectius i funcions. Fonts 

d’informació per a l’anàlisi del mercat de treball.  
 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A 
MIG DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. 
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Identificació de la plaça: Tècnic/a mig de gestió adscrit a un lloc de treball de 
tècnic/a mig de promoció econòmica. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de treball 
de Tècnic mig de promoció econòmica, del grup de classificació A, subgrup A2, Escala 
d’Administració General, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, que es 
regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 19.03.2018 
i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: estar en possessió d’una diplomatura universitària o titulació equivalent.  

 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (bases generals apartat 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
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No serà abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de pràctiques: 6 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. La gestió de projectes. Conceptes i fases. Pressupost i finançament. 

2. L’avaluació de programes: concepte i enfocaments teòrics. Fases del procés 

d’avaluació. 

3. Les característiques socioeconòmiques del municipi de Sant Fruitós de Bages, 

en relació al desenvolupament local. 

4. Les característiques econòmiques i socials de la comarca del Bages en relació 

al desenvolupament local. 

5. El desenvolupament local. Concepte i definició.  

6. El paper dels ajuntaments en el desenvolupament local: marc competencial i 

formes d’actuació. 

7. Els recursos supralocals per a la promoció econòmica.  

8. El paper de la concertació, la cooperació i el partenariat en el desenvolupament 

econòmic local. 

9. La planificació estratègica i la seva incidència en el desenvolupament econòmic 

local. 

10. Les transformacions dels sectors tradicionals en l’economia.  

11. La terciarització i l’economia del coneixement. 

12. Economia social i solidària. 

13. Els agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL). Funcions i paper en els 

serveis de promoció econòmica. 

14. Les polítiques de suport al teixit productiu i les competències municipals. 

15.  Models de gestió de les polítiques de suport al teixit productiu. 

16. Polítiques públiques de suport a la creació d’empreses. 

17. Programes adreçats a persones emprenedores i empresàries.  

18. La sensibilització per a nous emprenedors. 

19. Serveis de foment de noves empreses: centres i vivers d’empresa. 

20. Servei d’informació i assessorament a les noves empreses. 

21. La prospecció d’empreses. Especial incidència en el món local.  

22. Les tasques del prospector d’empresa. 

23. La finestreta única empresarial: concepte, característiques i funcionament. 

24. El comerç com a element estructurador del municipi. 

25. Les polítiques de foment del comerç en l’àmbit local. 

26. Els plans de dinamització comercial. 

27. Evolució del concepte de pla de dinamització comercial a plans d'excel·lència 
28. Organització i gestió del pla de dinamització. 
29. Causes i conseqüències dels nous hàbits dels consumidors.  

30. Els nous reptes comercials dels municipis.  

31. Comerç de nova generació i canvis en el consum. 

32. Polítiques locals de suport al comerç de proximitat. Reptes i oportunitats. 
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33. Oferta turística del municipi i recursos. Sant Fruitós de Bages com a destinació 

turística: concepte, funcions i agents. 

34. Principals subvencions turístiques i/o de comerç d’ajut per als ens locals i 

tramitació. 

35. Importància de la gestió de la reputació d’un municipi a les xarxes socials per a 

una destinació turística. 

36. El pla d’empresa. 

37. Model català de comerç. 

38. Urbanisme comercial: necessitats bàsiques 

39. Urbanisme comercial: reptes de futur. 

40. Estructura comercial de la distribució. 

41. Seguiment de les polítiques de suport al comerç. 

42.  Avaluació de les polítiques de suport al comerç. 

43. Perfil del tècnic de comerç dins de l’Administració Local: perfil professional i 

habilitats, tenint en compte les necessitats del sector del comerç. 

44. Concentració comercial o reducció de la mobilitat pel consum. 

45. Tècniques de comunicació en el marc de la dinamització comercial. 

46. L’aparcament com a clau comercial. 

47. Evolució conceptual del paper del mercat municipal en el marc de la distribució 

comercial d’alimentació. DAFO davant els formats supermercat i hipermercat. 

48. Les actuacions de la Generalitat per fomentar la competitivitat de les Pimes 

comercials. 

 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE TRES 
PLACES D’OFICIAL 1A DE LA BRIGADA D’OBRES. 
 
Identificació de la plaça: oficial 1a de la brigada d’obres. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir tres llocs de 
treball d’oficial 1a de la brigada d’obres, del grup de classificació C, subgrup C2, de la 
plantilla de personal laboral de l’Ajuntament, que es regirà per les bases generals 
aprovades per la Junta de Govern local el dia 19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial 
de la Província de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
data 09.04.2018, i les bases específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

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

 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: intermedi (B2) o altra titulació 

equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (base 6.7) 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de prova: 3 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. Col·locació d’un paviment de panot en una vorera. Materials que cal emprar i 
forma de procedir. 

2. Realització d’estructures de sanejament. Recollida i evacuació d’aigües. 
Elements constructius a tal efecte. 

3. Avaries més habituals: sots, humitats. Reparacions més freqüents: esquerda, 
forats, reposició de rajoles. 

4. Senyalització viària pública. Tipus.  
5. Manteniment de mobiliari urbà. 
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6. Treballs a la via pública. Proteccions col·lectives. Riscos existents en les obres 
a la via pública. 

7. Eines a utilitzar per treballar propis de la brigada municipal, de picat, de medició, 
anivellat, de transport i demolició. 

8. Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari. 
9. Estructura jeràrquica de les brigades d’obres. 
10. Les ordres de treball. Com rebre les ordres de treballs dels superiors. Com 

transmetre les ordres de treball internament. La verificació dels treballs. 
11. Treball en equip. Organització i metodologia de treball. 
12. Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions municipals. Coneixement 

de l’entorn de Sant Fruitós de Bages i de les seves instal·lacions de titularitat 
pública. 

13. Conceptes bàsics de seguretat i higiene. Equips de protecció individuals. 
Emergències i primers auxilis. 

 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE SIS 
PLACES D’OFICIAL 2A DE LA BRIGADA D’OBRES. 
 
Identificació de la plaça: oficial 2a de la brigada d’obres. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir sis llocs de treball 
d’oficial 2a de la brigada d’obres, del grup de classificació AP, de la plantilla de personal 
laboral de l’Ajuntament, que es regirà per les bases generals aprovades per la Junta de 
Govern local el dia 19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 
04.04.2018 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les 
bases específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: nivell A bàsic o altra titulació 

equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
 
 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
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condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (base 6.7) 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà mai abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de prova: 2 mesos. 
 
 
Temari específic: 
 

1. Diferents materials i eines de la construcció. 
2. Diferents elements de la construcció: voreres i calçades. 
3. Elements de senyalització viària vertical: ubicació, alçada dels senyals i 

col·locació. 
4. Les ordres de treball. Com rebre les ordres de treballs dels superiors.  
5. Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions municipals. 

Coneixement de l’entorn de Sant Fruitós de Bages i de les seves 
instal·lacions de titularitat pública. 

6. Conceptes bàsics de seguretat i higiene. Equips de protecció individuals. 
Emergències i primers auxilis. 

 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE 
DUES PLACES DE NETEJADORS/ES. 
 
Identificació de la plaça: netejador/a. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir dos llocs de treball 
de netejador/a, del grup de classificació AP, de la plantilla de personal laboral de 
l’Ajuntament, que es regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern 
local el dia 19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases 
específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
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- Nivell de coneixements de llengua catalana: nivell A bàsic o altra titulació 

equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici. Desenvolupar 5 preguntes curtes (base 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà mai abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de prova: 2 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. Coneixement dels materials propis de l’especialitat. 
2. Utilització efectiva de les instal·lacions. 
3. Coneixement d’inventaris de material. 
4. Conceptes bàsics de seguretat i higiene.  
5. Equips de protecció individuals. 
6. Emergències i primers auxilis. 

 
 
 
BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE 
D’UNA PLAÇA DE TREBALLADOR/A FAMILIAR. 
 
Identificació de la plaça: Treballador/a familiar 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de treball 
de treballador/a familiar, del grup de classificació AP, Escala d’Administració Especial, 
subescala tècnica, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, que es regirà 
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per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 19.03.2018 i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió del Curs de Treballadora Familiar o equivalent. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: nivell A bàsic o altra titulació 

equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 
 
La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici. Desenvolupar 5 preguntes curtes (base 6.7) 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà mai abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de prova: 2 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. El servei d’ajuda a domicili. Objectius. 
2. Organització de la llar i cura de la roba. 
3. Atenció a la infància: higiene, alimentació, relacions afectives. 
4. Metodologia i tècniques del treball familiar. 
5. Nocions de geriatria. El malalt crònic. Deteriorament mental. 
6. Deficiències psíquiques, deficiències visuals i ceguesa. Deficiències auditiva. 
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BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE 
DUES PLACES D’ARQUITECTES TÈCNICS. 
 
Identificació de la plaça: Arquitecte/a tècnic.  
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir DUES places 
d’arquitecte/a tècnic, del grup de classificació A, subgrup A2, Escala d’Administració 
Especial, subescala tècnica, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, que 
es regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 
19.03.2018 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques 
següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió del títol d’arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació o títol 
universitari de grau equivalent. 

 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

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

mailto:ajuntament@santfruitos.cat


 
 

 

  

  

 

 

 

Pàgina 121 de 125 
 

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 

La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici: Desenvolupar 5 preguntes curtes (base 6.7). 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà mai abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de prova: 6 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. La contractació administrativa en l’esfera local. Classes de contractes. La 

selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l’Administració. 

2. El reglament de contractació de les administracions públiques: competències per 

contractar. 

3. Els requisits per a contractar amb l’Administració. 

4. Preparació, adjudicació i formalització dels contractes administratius. 

5. Execució i acompliment dels contractes. 

6. El contracte d’obres de Conservació i Manteniment. 

7. El contracte d’obres: l’expedient de contractació. 

8. El contracte d’obres: el procediment d’adjudicació. 

9. El contracte d’obres: formalització del contracte. 

10. El contracte d’obres: l’extinció del contracte. 

11. El contracte d’obres: execució. 

12. El projecte d’obres. Concepte i documentació. 

13. El pressupost d’obra. Les certificacions. Les liquidacions. La recepció provisional 

i definitiva. 

14. Aplicació del R.D. 1627/97 sobre Seguretat i Salut en obres de construcció. 

Estudis de Seguretat i Salut i els Estudis Bàsics de Seguretat i Salut. Continguts 

i diferències existents entre ells. 

15. Sistemes estructurals. Classes. 

16. El cobriment dels edificis. Tipus. 

17. Els tancaments dels edificis. Classes. 

18. Condicions tèrmiques i acústiques en els edificis. Normativa aplicable i 

requeriments exigibles. 

19. Nivell d’habitabilitat objectiva exigit als habitatges. El Certificat d’habitabilitat per 

a habitatges usats. 

20. L’accessibilitat dels edificis públics. Supressió de barreres arquitectòniques. 

21. Prevenció d’incendis en els edificis. El foc. Protecció dels elements estructurals 

contra el foc. 

22. El Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Fruitós de Bages. 

23. L’ordenança municipal d’activitats. 
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24. Els edificis públics com a estructuradors de la ciutat. Tipologia. Criteris de 

localització. 

25. Els serveis urbans. 

26. Rehabilitació, restauració i conservació. Diferències i aplicacions. 

27. Les xarxes de clavegueram. Tipologies i sistemes constructius per la recollida de 

les aigües pluvials i residuals. 

28. Patologies estructurals. Classificació i causes. Interpretació de fissures. 

Patologies a llarg termini. El problema de l’aluminosi com a cas especial. 

29. Patologies no estructurals. Classificació i causes. 

30. Patologies en els tancaments exteriors de l’edifici: Façanes, mitgeres i cobertes. 

Certificats de Solidesa i estabilitat. 

31. Formigó: Normativa vigent, condicions del formigó. Durabilitat. Patologies i 

intervencions més freqüents en les estructures de formigó. 

32. Les humitats en l’edificació: capilaritat, condensació i filtracions. Tècniques de 

reparació. 

33. La fusta. Patologies més freqüents. Detecció i protecció. 

34. La pedra. Patologies més freqüents. Detecció i protecció. Sistemes d’intervenció. 

35. Els Informes Tècnics com a eina de treball. Tipus. 

36. Gestió del Projecte i del procés de construcció. 

37. La importància del Llibre de l’Edifici en la gestió del Manteniment. 

38. Gestió integral d’un parc immobiliari i heterogeni: La gestió del Patrimoni 

Immobiliari, l’eficiència immobiliària, l’entorn legal. 

39. Sistemes d’informació, gestió i control. Eines de suport a la gestió dels edificis. 

40. Les TIC en la gestió d’edificis. 

41. Pavimentació de calçades. Consideracions generals sobre els paviments amb 

aglomerat asfàltics. Sistemes constructius, seccions tipus i mètodes de 

reparació. Normativa d’aplicació. 

42. La planificació del manteniment dels edificis: la gestió dels recursos humans, la 

gestió dels espais. 

43. Manteniment i gestió segons tipologia i usos (habitatges, equipaments públics, 

equipaments administratius). 

44. Pavimentació de carrers peatonals i places. Sistemes constructius, seccions 

tipus i mètodes de reparació. Normativa d’aplicació. 

45. Manteniment d’Edificis i instal.lacions: gestió energètica, Auditories energètiques 

en edificis públics (paràmetres energètics significatius dels edificis, Estudi de 

càrregues i confort tèrmic). 

46. La gestió de l’execució de les obres de Manteniment: la contractació, el control 

d’obra, el tractament final i la planificació de preventius. 

47. El concepte de vida útil: l’edifici i els materials d’acabat. 

48. El Codi Tècnic de l’Edificació: passat, present i futur de la Normativa Tècnica. 
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BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL DE 
TÈCNIC/A AUXILIAR DE JOVENTUT. 
 
Identificació de la plaça: Tècnic/a auxiliar de gestió adscrit a un lloc de treball de 
tècnic/a auxiliar de joventut. 
 
És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir un lloc de treball 
de Tècnic/a auxiliar de joventut, del grup de classificació C, subgrup C1, Escala 
d’Administració General, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, que es 
regirà per les bases generals aprovades per la Junta de Govern local el dia 19.03.2018 
i publicades al Butlletí Oficial de la Província de data 04.04.2018 i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 09.04.2018, i les bases específiques següents: 
 
Sistema selectiu: oposició. 
 
Requisits específics dels aspirants: 
 

- Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies, de la següent 
titulació: títol de Batxiller, Tècnic Especialista (Cicle Formatiu de grau superior, 
FPII) o titulació equivalent. 

 
En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un 
certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència. En cas de 
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial de 
reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de 
l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers. 
 

- Nivell de coneixements de llengua catalana: suficiència (antic nivell C) o altra 

titulació equivalent. 

 
- Nivell de coneixements de llengua castellana: s’especifica a les bases generals. 

 
 
Drets d’examen: 
 
Satisfer els drets d’examen, l’import del qual és de 10 euros, segons estableix 
l’ordenança fiscal núm. 17, seran abonats pels aspirants en el moment de la presentació 
de la instància, i no es podran retornar llevat el cas que no siguin admesos a examen 
per manca d’algun requisit exigits per prendre part en la convocatòria. El pagament es 
farà mitjançant ingrés bancari a qualsevol caixer del Banc de Sabadell o mitjançant gir 
postal: en aquest cas s’haurà de fer constar a la instància el  número i data de lliurament. 
S’aplicarà una bonificació del 50% (5 euros) per aquells/es aspirants que acreditin la 
condició d’aturat inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya. A la instància s’especifica 
com fer l’ingrés al caixer. 
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La manca de liquidació de la taxa corresponent dins el període de presentació 
d’instàncies o, com a màxim, en els deu dies hàbils posteriors a la finalització d’aquest 
termini, dona lloc a l’exclusió del procés selectiu. 
 
Segon exercici: desenvolupar 5 preguntes curtes (base 6.7) 
 
Data realització primer exercici: 
 
No serà abans del dia 01.10.2018. 
 
Període de pràctiques: 4 mesos. 
 
Temari específic: 
 

1. Les polítiques de joventut en el marc de la Unió Europea. Programes 
europeus en matèria de joventut. 

2. Marc normatiu i competències de les diverses administracions locals en 
matèria de Joventut a Catalunya. Relació amb altres administracions. 

3. Polítiques integrals de joventut. Pla Nacional de Joventut de Catalunya i 
Plans comarcals: objectius i característiques principals. 

4. Pla Local de Joventut. 
5. Participació ciutadana democràtica en el disseny de polítiques pels joves. 
6. PIDCES. 
7. Joves i formació. Itineraris formatius per als joves que finalitzen 

l’ensenyament obligatori. 
8. Els Joves i la universitat. 
9. Educació en el lleure. Legislació i normativa. 
10. La dinamització juvenil. Programes, característiques. 
11. L’ús i l’aplicació de les noves tecnologies en les activitats i serveis de política 

juvenil. 
12. Definició i característiques d’un servei d’informació juvenil. 
13. Els serveis d’informació juvenil i la seva descentralització. 
14. Xarxa catalana d’informació juvenil. 
15. El tractament de la informació i la seva estructuració. 
16. Fonts d’informació del servei d’informació juvenil. 
17. Les funcions pròpies de l’informador/a juvenil. 
18. Les noves tecnologies i les seves aplicacions en el servei d’informació. 
19. El Pla Nacional de Joventut de Catalunya. 
20. Els moviments educatius i de lleure infantil i juvenil. 
21. El Decret 137/03, de 10 de juny, de regulació de les activitats d’educació en 

el lleure en les quals participen menors de 18 anys. 
22. Els joves i l’ensenyament. 
23. Els joves i el treball: situació del mercat laboral en relació amb els joves. 
24. La drogoaddicció. Polítiques de prevenció entre els joves. 
25. Joventut i cultura: les activitats culturals dels joves. 
26. Els joves i la salut: Prevenció de conductes de risc en els joves. 
27. La sexualitat i els joves: anàlisi de les conductes sexuals dels joves. 

Polítiques d’informació. 
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28. Els equipaments juvenils. 
29. La participació juvenil i l’associacionisme juvenil al municipi. 
30. Dades demogràfiques de la població juvenil al municipi. 

 
 
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 11:30 hores.”  
 
 
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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